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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за 
борба с насилието срещу жени
(2010/2209(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид разпоредбите на правните инструменти на ООН в областта на 
правата на човека и по-специално инструментите, свързани с правата на жените, 
като Устава на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, Международния 
пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, 
социални и културни права, Конвенцията за преследване на търговията с хора и 
експлоатацията на чужда проституция, Конвенцията за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на жените и Факултативния протокол към нея и 
Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание,

– като взе предвид други инструменти на Организацията на Обединените нации по 
въпросите на насилието срещу жени, като Виенската декларация и програма за 
действие, приети на 25 юни 1993 г. по време на Световната конференция по правата 
на човека (A/CONF. 157/23), Декларацията на ООН за премахване на насилието 
срещу жени, приета на 20 декември 1993 г. (A/RES/48/104),

– като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН от 12 декември 1997 г., 
озаглавена: „Предотвратяване на престъпления и наказателно право за премахване 
на насилието срещу жени“ (A/RES/52/86), от 18 декември 2002 г., озаглавена: 
„Мерки за премахване на престъпленията, извършени срещу жени в защита на 
честта“ (A/RES/57/179) и от 22 декември 2003 г., озаглавена: „Премахване на 
домашното насилие срещу жените“ (A/RES/58/147),

– като взе предвид докладите на специалните докладчици на Върховния комисар на 
ООН по правата на човека относно насилието срещу жените и Общата препоръка 
№19, приета на от Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на 
жените  (11-а сесия, 1992 г.),

– като взе предвид Декларацията от Пекин и Платформата за действие, приета на 
Четвъртата световна конференция за жените, проведена на 15 септември 1995 г., 
както и резолюциите, приети там на 18 май 2000 г. относно продължаване на 
Платформата за действие от Пекин и на 10 март 2005 г. относно продължаване на 
Платформата за действие от Четвъртата световна конференция за жените 
(Пекин+10)1 и на 25 февруари относно продължаване на Платформата за действие 
от Пекин (Пекин+15),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Резолюцията на Общото събрание на ООН от 19 декември 2006 г., 

                                               
1 ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
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озаглавена „Активизиране на усилията за премахване на всички форми на насилие 
срещу жените“ (A/RES/61/143),

– като взе предвид работата на Специалния комитет на Съвета на Европа за 
предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (CAHVIO), 
създаден през 2008 г. със задача да подготви бъдеща конвенция на Съвета на Европа 
по този въпрос,

– като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) от 8 март 2010 г. по отношение 
на насилието,

– като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2009 г. относно премахването на 
насилието срещу жените1,

– като взе предвид своята писмена декларация от 21 април 2009 г. за кампанията „НЕ 
на насилието срещу жените”,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че никое изолирано действие не може да премахне насилието, 
основано на пола, но че комбинация от мерки в областта на инфраструктурата, 
правото, съдебната система, правоприлагането, образованието, здравеопазването,. 
както и други действия, свързани с предоставянето на услуги, могат в значителна 
степен да намалят насилието, основано на пола, и последствията от него,

Б. като има предвид, че думите „насилие над жени“ означават всички актове на 
насилие, насочени срещу жени, които причиняват или могат да причинят на жените 
увреждания или физическо, сексуално или психическо страдание, включително 
заплахата за извършване на подобни актове, принудата или незаконното лишаване 
от свобода, които се случват както в обществения, така и в личния живот2,

В. като има предвид, че насилието представлява травмиращо преживяване за всеки 
мъж, жена или дете, но насилието, основано на пола, в преобладаваща степен се 
прилага от мъже спрямо жени и момичета, което отразява и засилва неравенствата 
между мъжете и жените и излага на риск здравето, достойнството, сигурността и 
независимостта на жертвите на насилие,

Г. като има предвид, че насилието на мъжете срещу жени определя мястото на жените 
в обществото: по отношение на тяхното здраве, достъпа до системата на заетост и 
образование, интеграцията в социални и културни дейности, икономическата 
независимост, участието в обществения и политически живот и в процеса на 
вземане на решения и на отношенията им с мъжете;

                                               
1 ОВ C 285E, 21.10.2010 г., стр. 53
2 ООН. 1993.Декларация на ООН за премахване на насилието срещу жени (A/RES/48/104), член 1, 
Обединени нации 1995 Пекинска платформа за действие точка 113.
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Д. като има предвид, че не съществува редовно и съпоставимо събиране на данни 
относно различните видове насилие срещу жени в Европейския съюз, което 
затруднява установяването на реалните измерения на явлението и намирането на 
подходящи решения на проблема;

Е. като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон Европейският съюз притежава 
по-широки правомощия в областта на съдебното сътрудничество по наказателно 
правни въпроси, в това число по наказателно-процесуално право и материалното 
наказателно право, както и в областта на полицейското сътрудничество,

1. предлага възприемането на нов и всеобхватен политически подход срещу 
насилието, основано на пола, който включва:

- инструмент на наказателното право под формата на директива срещу насилието, 
основано на пола,

- изисквания към държавите членки да предоставят за служителите на право-
прилагащите органи ясни инструкции как да процедират в случаите на насилие, 
основано на пола и да осигурят необходимото обучение по отношение на 
предотвратяване и разпознаване на насилие, основано на пола, равенство между 
жените и мъжете и нужди и правата на жертвите,

- изисквания за държавите членки да положат дължимите грижи, да регистрират и да 
разследват всички форми на престъпленията, свързани с насилие, основано на пола, 
с цел да се започне обществено разследване,

- планове за създаването на специфични следователски практики за 
професионалистите от сектора на полицията и здравеопазването, с цел събиране на 
доказателства за насилие, основано на пола,

- предложения за политики за оказване на помощ на жертвите отново да изградят 
живота си, като допълнение към осигуряването на тяхната безопасност и 
възстановяването на тяхното физическо и  психическо здраве,

- минимални стандарти по отношение на броя на структурите на всеки 10 000 жители 
за оказване на помощ на жертвите на насилие , основано на пола, под формата на 
центрове със специализирани знания в тази област,

- минимален стандарт, който гарантира, че жертвите получават професионална 
помощ под формата на съвет от юридическо лице, независимо от тяхната роля в 
наказателното производство,

- планове за създаването на методологични насоки и предприемане на нови усилия за 
събиране на статистически данни за насилието, основано на пола;

2. осъжда факта, че няколко държави членки не разглеждат насилието, основано на 
пола, като престъпление от обществен характер и все още изискват жертвата да 
подаде оплакване или да започне преследване от частен характер, което 
представлява неуспех на тези държави за упражняване на надлежен контрол;
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3. призовава Европейската комисия, като използва всички налични източници на 
знание и информация, да създава и предоставя годишна статистика относно 
насилието, основано на пола, включително данни за това колко жени биват убивани 
годишно от своите партньори или бивши партньори, въз основа на данните от 
държавите членки;

4. отправя искане към Комисията да помисли за създаването на орган, в рамките на 
Европейски институт за равенство между половете, който, в тясно сътрудничество с 
Агенцията на Европейския съюз за основните права, да извършва наблюдение над 
насилието срещу жените;

5. отбелязва, че Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), под формата 
на проучване на общественото мнение, на основата на една репрезентативна 
извадка, ще направи допитване до жени от всички държави членки по отношение на 
техния опит, свързан с насилието, и отправя искане вниманието да се съсредоточи 
върху изследване на действителното отношение, с което биват посрещнати жените, 
от различните органи и служби за оказване на помощ, когато правят оплакване;

6. настоятелно приканва държавите членки в своите национални статистики да 
показват степента на насилието, основано на пола, и да предприемат мерки, 
гарантиращи събирането на данни за насилие, основано на пола, в това число пола 
на жертвите, пола на извършителите, характер на връзката между тях, възраст, 
място на извършване на престъплението и наранявания;

7. подчертава тежкия проблем с проституцията в Европейския съюз и отправя искане 
за по-нататъшно изследване на връзката между правната рамка на въпросната 
държава-членка и степента на разпространеност на съществуващата проституция;

8. изтъква, че гражданското общество, особено НПО, сдруженията на жените и други 
държавни и частни доброволчески организации, предоставящи помощ на жертвите 
на насилие, предлагат услуги от правно естество и следва да бъдат подпомагани от 
държавите-членки;

9. подчертава, че държавите-членки следва да заделят достатъчно ресурси за 
превенция и борба с насилието срещу жените, в това число чрез използване на 
структурните фондове;

10. отново напомня своя възглед, че благодарение на новата правна рамка, установена с 
Договора от Лисабон, Европейският съюз следва да стане страна по Конвенцията за 
премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и на факултативния 
протокол към нея1;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.

                                               
1 P6_TA(2010)0037 параграф 12.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

Насилието над жените е както международен, така и европейски проблем1. Въпреки че 
насилието срещу жените е обект на дискусии през последните няколко десетилетия, 
международната общественост не е успяла да сложи край тази изключително 
деструктивна форма на престъпност. Обезпокояващ е фактът как все още не успяваме 
да защитим жените, обект на насилие. Това е сложен проблем, който предполага 
защита на достойнството на отделните жертви на престъпление, но също така и 
защитата на общи социални интереси като например свобода и демокрация. Затова 
Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност и да въведе законодателство, 
което ще доведе до прекратяване на насилието.

В настоящия стратегически доклад докладчикът е събрал редица мерки, който са 
абсолютно необходими, за да се гарантира достоен живот на жените в Европа.

Европейският парламент вече прие резолюция относно насилието върху жените2.  В 
този контекст Парламентът отбеляза необходимостта от всеобхватен законодателен акт 
за борба с всички форми на насилие върху жените.  Парламентът изтъкна също така, че 
е възможно насилието, основано на пола, да бъде премахнато. Това изисква полагането 
на дългосрочни усилия в различни области. Необходими са широк набор мерки от 
политически, социален и правен характер. 

Комисията взе някои важни решения, насочени по принцип към постигане на тази цел, 
по-специално изработването на нов план за действия за равенство между половете 
(2010-2015),, в който се подчертава, че насилието, основавано на пола, е един от 
основните проблеми, които трябва да бъдат разрешение, за да се постигне истинско 
равенство на половете3. Комисията обяви също така, че през 2011 г. ще внесе 
предложение за стратегически план за борба срещу насилието, основано на пола.

Настоящият доклад представлява доклад по собствена инициатива на Европейския 
парламент.

1.1 Международно правно основание

Насилието, основано на пола, е нарушение на основните свободи и права, като правото 
на сигурност и човешко достойнство Поради това този проблем привлича внимание в  
международен план. По време на четвъртата световна конференция на жените, под 
егидата на ООН, проведена в Пекин през 1995 г., беше приета платформа за действия, с 
която привлече вниманието върху насилието над жените4. В документа се заявява, че 
предотвратяването и премахването на насилието срещу жените е важна стратегическа 
цел на международната общност. В него недвусмислено се изисква от правителствата 
на различните държави да въведат и спазват законодателството, необходимо за борба 
                                               
1 Най-малко 20% от жените в Европа са станали жертва на домашно насилие; това е и една от най-
честите причини за смърт сред жените.
2 P7_TA (2009) 0098, Премахване на насилието срещу жените
3 COM(2010) Стратегия за равенство 2010–2015, 4.
4 Четвъртата световна конференция на жените, под егидата на ООН, Пекин, 1995 г.



PE452.679v01-00 8/17 PR\838517BG.doc

BG

срещу насилието. Всички държави-членки на Европейския съюз са подписали 
платформата на ООН за действие. Изработената в Пекин платформа беше по-късно 
подкрепена от Общото събрание при неколкократните прегледи на нейното 
изпълнение1. На своята среща през 2013 г. Икономическият и социален съвет на ООН 
(ECOSOC) ще отдели особено внимание на темата за премахване на насилието срещу 
жените и момичетата2.

Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените 
(CEDAW) е един от най-важните документи на ООН за правата на жените. В 
конвенцията се изисква държавите-членки да въведат гаранции за свободите и правата 
на жените в няколко различни области, като някои от тях са свързани с проблема на 
насилието срещу жените, например правото на свободен избор на партньор3. Важно е 
да се настоява ЕС също да подпише CEDAW.

В съответствие с принципа на „задължението за надлежна грижа” от държавите се 
изисква да се наместват дори в случат, при които отделни лица малтретират други 
човешки същества. Това задължение се прилага като при предотвратяване на 
престъпление, така и при намеса, когато е допусната несправедливост. Европейският 
съд за правата на човека се позовава на този принцип в делото Opuz v.Турция, като в 
заключенията си Съдът показва, че счита насилието върху жените за форма на 
дискриминация, която нарушава Европейската конвенция за правата на човека4. 
Същата позиция се съдържа и в други международни правни инструменти5.

През последните години с решенията си Европейският съд по правата на човека ясно 
показва, че в отделни страни е необходимо законодателството ефективно да защитава 
правото на човека на сексуално самоопределение. Съдът подчертава, че всички 
сексуални действия, извършени срещу лице, без неговото съгласие, трябва да бъдат 
предмет на законодателни разпоредби6.

Съветът на Европа също предприе редица важни инициативи за защита на жените от 
насилие. Понастоящем той работи върху нова конвенция за предотвратяване и борба с 
насилието срещу жените и домашното насилие7.

1.2. Правно основание 

Равенството между половете е основен принцип на ЕС. Зачитането на правата на 
човека е ключова ценност на Договора за ЕС, а в Хартата на ЕС за основните права се 
заявява европейското общество трябва да се отличава с равенство между жените и 
                                               
1 Петгодишен преглед на изпълнението на Декларацията и платформата за действия от Пекин, 2000 г.  
Десет годишен преглед 2005г. Петнадесет годишен преглед, 2010 г..; Резолюция на ООН 63/155. 
‘Засилване на усилията за премахване на всички форми на насилие срещу жените’ Доклад на Генералния 
секретар.
2 Резолюция 2009/15 на Икономическия и социален съвет на ООН Резолюция 2009/15.
3 CEDA чл. 16. 
4 Дело Opuz v.Турция (2009).
5 Конвенция на ООН срещу изтезанията 1§, и Конвенция на ООН за жертвите на престъпление по-
специално допълнение параграф 1, в който е определен понятието „жертва“.
6 M.C. v. България (№ 39272/98).
7 Съвет на Европа doc 12013 (2009); CAHVIO (2010) 17, Трета проектоконвенция за предотвратяване и 
борба с насилието срещу жените и домашното насилие.
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мъжете1.

Договорът от Лисабон дава възможност на ЕС да въвежда общи разпоредби в областта 
на наказателното право. Съюзът и преди се ползваше с правомощия да работи за 
сближаване на наказателното право на различните държави-членки в областите, 
предмет на хармонизация2. Съюзът има право да въведе и минимални правила относно 
определянето на криминални престъпления и наказания, свързани с особено сериозна 
престъпна дейност от трансграничен характер поради естеството и последствията от 
такива престъпления. Тази компетенция се прилага и в случаи, при които съществува 
специална нужда от всеобща борба с престъпността3. В текста на Договора специално 
се отбелязват трафикът на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца.

По отношение на сътрудничеството между правоприлагащите и съдебните органи във 
връзка с криминални дейности от трансграничен характер Парламентът и Съветът 
могат да приемат минимален общ стандарт. Такива общи правила могат да обхващат 
правата на жертвите на престъпление4.

Съветът на Европейския съюз прие Стокхолмската програма в областта на политика на 
свобода, сигурност и правосъдие5. С нея се изисква от Комисията и държавите-членки 
да приемат наказателното право и други съпътстващи мерки, необходими за защитата 
на жертвите на насилие.6

Тази година беше представено предложение за директива относно европейски заповед 
за осигуряване на защита7, имаща за цел да защитава лицата, живеещи в условия на 
заплаха от сериозно нарушаване на тяхното достойнство от друго лица, дори ако 
сменят местожителството си в рамките на Европа. Тя ще представлява важен 
инструмент в усилията за защита на жените, които бягат от насилие и тормоз.

2. Насилие, основано на пола

2.1 Какво представлява насилието, основано на пола?

Насилието срещу жените е исторически и структурно предопределено и оказва 
въздействие върху жените по отделно и като обществена група8. Според ООН 
насилието представлява “действие на насилие, основаващо се на пола, който води или 
вероятно ще доведе до физическа, сексуална или психологическа травма или страдание 
за жените, включително заплахата от такива действия, принуда или случайно лишаване 

                                               
1 Член 2 от ДЕС; Харта на ЕС за основните права, член 23 относно равенството между жените и мъжете.
2 Член 83, параграф 2 от ДЕС; Европейския съд (2005) дело C-176/03, Commission v. Council, ECR I -
7879.
3 Член 83, параграф 1 от ДЕС
4 Член 82, параграф 2, буква в), ДЕС.
5 Стокхолмска програма 17024/09, приета на срещата на Европейския съвет на 10 и 11 декември 2009 г.
6   Стокхолмска програма 17024/09, приета на срещата на Европейския съвет на 10 и 11 декември 2009 г , 
по специално параграф 2.3.4.
7 Европейски ред за защита, 2010/C69/02.
8  ООН, Пекин (1995) Платформа за действия, параграф 118: ‘Насилието над жените е проява на 
исторически неравностойните отношения на сила между жените и мъжете, довели до господство на 
мъжете, дискриминация спрямо жените и до възпрепятстване на пълноценното им развитие.’
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от свобода, независимо дали се извършва в обществения или личния живот1. Ето защо 
насилието, основано на пола,  е свързано не само с насилие по смисъла на 
наказателното право, но се разпростира до различни видове престъпления, насочени 
към жените, единствено заради техния пол2. Това е форма на малтретиране, която води 
до репресия срещу жените като отделни личности и като група. Обикновено 
упражняваното срещу жените насилие е от сексуално естество.

Насилието, основаващо се на пола, обхваща форми на насилие, включващи домашно 
насилие, сексуално насилие, трафик на хора, насилствени бракове, осакатяване на 
женските полови органи и други форми на нарушаване на достойнството, които засягат 
особено жените и младите момичета. Други нарушения на свободите и правата на 
жените могат да имат изключително въздействие върху физическото и психическо 
здраве на жените. Това важи с особена сила да нарушаване на репродуктивните права 
на жените3. Изключително важно е при предприемането на каквато и да е мярка в тази 
област да се отчита общото състояние на този проблем.

2.2 Насилието, основано на пола, като социален проблем 

Насилието, основано на пола, води до сериозни увреждания на физическото и 
психическото здраве на човека. Това поражда големи вреди за обществото под формата 
на социални проблеми и разходи за правната и здравната системи. Приблизителните 
изчисления показват, че общо разходите за обществото от основаваното на пола 
насилие под формата на разходи за здравеопазване, правна система и социални услуги 
за всички държави-членки на ЕС възлизат на 2 млн. евро на час4. Насилието, основано 
на пола, представлява и сериозен проблем по отношение на демокрацията. Самият 
факт, че жените са обект на насилие ограничава техните възможности да участват в 
социалния живот и да се трудят. Насилието вреди на жени по отделно, но също и на 
техните семейства. Семейният живот губи своята функция да осигурява сигурност на 
хората. Децата, свидетели на домашно насилие, са непреки жертви на това насилие. 
Според Евробарометър 344 или 87% от участниците в допитването смятат, че ЕС 
трябва да се включи в борбата срещу домашното насилие.

3. Необходимост от правна защита

3.1 Домашно насилие 

От основно значене е неприкосновеността на жените да бъде изцяло и последователно 
защитавана от закона. Домашното насилие не е въпрос от сферата на личния живот и не 
може да се разглежда като проблем, чието решаване е въпрос на постигане на съгласие 
между заинтересованите страни.

За съдебните органи преследването на актове на домашно насилие следва да бъде 
приоритет.
                                               
1 ООН, Пекин (1995) Платформа за действие, параграф 113.
2 Обща препоръка № 19 на Съвета  на CEDAW.
3 P7_TA-PROV(2010)0037 Пекин +15 – Платформа за действия на ООН за равенство между половете, 
параграфи 9-10.
4 Psytel (2006) Проект Daphne за разходите, свързани със семейното насилие в Европа.
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При изготвянето на законодателство на равнище ЕС е от основно значение да се отчита 
особената уязвимост на жените и децата във връзка с домашното насилие. Насилието 
често означава, че тези жени са контролирани и изолирани. Под действието на 
повтарящи се заплахи и тормоз те губят самоуважение и могат да започнат да гледат на
себе си като на безполезни.  За жените, подложени на домашно насилие, е трудно сами 
да уведомят компетентен орган относно тези престъпления. Те може вече да имат 
затруднения да потърсят помощ. Често са подложени на силен натиск от страна на 
извършителя, роднини и други лица да оттеглят жалбата си. Могат да имат силна 
емоционална връзка с лицето, подлагащо ги на насилие, и следователно са 
изключително податливи на деструктивни манипулации. Нерядко жените, подложени 
на насилие, изпадат в икономически затруднения, губят родителски права или остават 
без жилище.

3.2 Особено уязвими групи

Уязвимостта, породена от домашното насилие, води до още по-голямо дестабилизиране 
на някои особено уязвими групи. Такива могат да бъдат жените, които са с друг 
етнически произход, или лицата без редовни документи. За категории като възрастни 
хора или лица с физически или психически увреждания е в значителна степен много 
по-трудно да се защитават и да защитават интересите си. За тези групи често е още по-
трудно да разчупят деструктивните схеми на живот,  особено за лицата, настанени в 
специализирани заведения.

Лицата, които са хомосексуални, бисексуални или транссексуални, могат да се 
сблъскват с други форми на социално стигматизиране, което може да ги разубеди да 
подадат жалба.

Други групи с възможни сериозни проблеми относно опазването на своята 
неприкосновеност са жените, страдащи от пристрастеност, и бездомните жени. 

3.3 Сексуална злоупотреба

Един от основните принципи на европейската правна традиция е, че всички лица имат 
право на индивидуална свобода на действия;  следователно е нормално да има съгласие 
за всяка форма на сексуални отношения. Този важен правен принцип трябва да се 
прилага независимо от вида връзки между засегнатите страни. Бракът или други 
подобни семейни отношения не могат по никакъв начин да представляват свободна 
зона, в която женските и детските тела са на разположение от сексуална гледна точка. 
Също така работното място трябва да бъде среда, в която жените могат да се чувстват 
защитени от посегателства върху тяхната неприкосновеност и от неправомерно 
оказване на натиск.

Насилието със сексуален характер има особено деструктивно въздействие върху 
засегнатите жени.  Насилието със сексуален характер може да се счита като част от 
силови отношения, при които на жените се отказва правото на сексуална 
неприкосновеност и лична свобода на избор. Начинът, по който жените изживяват 
насилието, се повлиява от факта, че тези актове се извършват в общество, в което полът 
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е от значение. Следователно сексуалните посегателства винаги имат много тежки 
последици за жертвите1. Това насилие представлява унижение  за засегнатите.

Комисията предложи, въз основа на новите разпоредби на Договора от Лисабон, 
директива относно сексуалната злоупотреба с деца2.

3.4 Обрязване на женските полови органи и насилствени бракове

Жените също така са подлагани на малтретиране, основано на пола, посредством други 
видове насилие върху тяхната свобода. Обрязването на женските полови органи 
представлява област, в която е наложителна строга правна защита на женската 
физическа и психическа неприкосновеност. Актове, водещи до тежки последици върху 
здравето на жените, не могат да бъдат оправдавани с културни съображения. 
Санкционирането на осакатяването на половите органи е важна част в рамките на 
действията за защита на младите хора3.  Осакатяването на половите органи е форма на 
много тежко физическо насилие, на което Европейският парламент отделя особено 
внимание4. Актовете, за които се говори тук, са от такова естество, че трябва да се 
счита, че излизат от границите на правото на личностно самоопределение чрез даване 
на съгласие. За една жена, живееща в социален контекст, в който се оказва силен 
културен натиск, не съществува реална възможност за изразяване на такова съгласие. 
Следователно е от основно значение всички жени да бъдат защитавани срещу 
осакатяването на половите органи.

Насилственият брак е друга форма на основано на пола насилие, което представлява 
тежко нарушение на индивидуалното право на свобода и самоопределение. Важно е 
младите жени да бъдат защитавани срещу такива насилствени отношения5.  В този 
контекст насилието, свързано със защитата на честта, е ключово понятие.

3.5 Трафик на хора и проституция

Трафикът на хора, главно за сексуални цели, е сериозен проблем в Европа. Трафикът на 
хора е акт на насилие и унизително отношение, в който тези, които са заставени 
насилствено да проституират, са безмилостно експлоатирани. Често жертвите са млади 
хора и това разрушава живота им. Тази дейност се разпространява в Европа 
благодарение на задълбочилото се неравенство поради икономическите различия и 
социалните проблеми. Трафикът на хора е форма на трансгранична престъпност, която 
ЕС вече определи като приоритетна област. Предложението на Комисията за директива 
относно трафика на хора се разглежда понастоящем от Парламента и от Съвета6.
                                               
1 K. Berglund ‘Gender and harm’, Scandinavian Studies in Law, стp. 12-27.
2 COM(2010) 0094  Предложение за директива относно борбата със сексуалното малтретиране, 
сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР.
3 Конвенция на ООН за правата на детето, член 24, параграф 3. 3.
4 P6_TA (2009) 0161 относно борбата срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС; 
„Вредни традиционни практики”,  брошури на Дафне от 2008 г.
5  Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, член 17, 
параграф 2. 
6 COM(2010)95, Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 
2002/629/ПВР.
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4. Наказателно законодателство и други мерки

4.1 Преследване от страна на публичен орган

Има сериозни основания да се изисква всички форми на основано на пола насилие да 
подлежат на преследване от страна на публичен орган. Трябва да се защитават 
интересите на жертвите на престъпление, като се дава възможност на правната система 
– полиция или прокуратура – да вземе крайното решение дали предполагаемата 
злоупотреба ще бъде обект на съдебно преследване. Също както в случая с домашното 
насилие над жените се извършва огромен натиск върху жените да оттеглят жалбата си. 
Тези актове на насилие обаче  са от такова естество, че общественият интерес налага 
преследване на извършителя.

4.2 Правна помощ

При съдебните производства прокурорът представлява интересите на жалбоподателя. 
Жертвите на престъпление обаче често се нуждаят от специфична правна помощ1. Ако 
на жертвите на престъпление се дава достъп до правна помощ, интересите им могат да 
се пазят по по-ефективен начин2. Поради това жертвите на престъпление следва да 
получават правна помощ под формата на индивидуална правна консултация, дори в 
случаите, когато са само свидетели. Юридическата процедура се следва по-лесно, ако 
се създава по-голяма сигурност за жените в рамките на съдебните изслушвания и при 
подобни обстоятелства. Това също така е и особено ефективен начин да се гарантира, 
че на жертвите не се задават въпроси без отношение по случая, и че представянето от 
тяхна страна на случилото се ще бъде ясно отчетено в рамките на съдебното 
производство. Както обвиненият има достъп до адвокат, така и жертвата на 
престъпление се нуждае от помощ3. Може, например, да получава помощ как да 
отговоря на имащите отношение по случая въпроси и да бъде редовно информирана 
относно хода да съдебното производство.

4.3 Подобряване на познанията на органите

Не е достатъчно, обаче, да се въведат или одобрят наказателни разпоредби за защита на 
жените;  санкциите трябва също така да са по-ефективни4. Обществото трябва да 
открива случаите на този вид насилие на ранен стадий благодарение на проактивната и 
превантивна дейност от страна на социалните служби и други подобни институции. 
Много жалби на жени срещу актове на насилие са отхвърляни на ранен стадий от 
органа, натоварен с разследването. Работещите в правната система, здравните служби, 

                                               
1 Съгласно Рамковото решение на Съвета 2001/220/ПВР от държавите-членки се изисква да осигуряват 
на жертвите правни консултации, член 6 и член 4, параграф o (iii); съгласно доклада на Комисията SEC 
(2009)476 предоставянето на такива правни консултации от страна на държавите-членки е непълно.
2 Съгласно Рамковото решение на Съвета 2001/220/ПВР жертвите имат право на правна помощ, когато е 
възможно да имат статус на страни по случая, член 6 и член 4, параграф д (ii); съгласно доклада на 
Комисията SEC (2009)476 повечето държави-членки не спазват тази разпоредба.
3 Решение на Съвета 2009/C 295/01, мярка С.
4 Програма от Стокхолм 17024/09, приета на срещата на Европейския съвет на 10 и 11 декември 2009 г. 
Рамково решение на Съвета относно правното положение в наказателното производство на жертвите от 
престъпления, 2001/220/ПВР, съображения 6, 8, 10 и 11.
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полицията и социалните служби трябва да са запознати по-добре с механизмите на 
основавано на пола насилие.

Съдилищата също трябва да съзнават какво представлява за една жена сексуалното 
насилие и как да се избегне в съдебното производство допълнително нараняване на 
жертвата. Ако жертвите на престъпление получават помощта, от която се нуждаят в 
рамките на съдебното производство, това ще улесни също така работата на съдилищата.

4.4 Ефективно наказателно разследване

Основна  област, в която се влагат ресурси в контекста на Стокхолмската програма,  е 
повишаване на квалификацията на полицейските органи в Европа. Полицията е първият 
правоприлагащ орган, с който жените – жертви на насилие, влизат в контакт. Може да 
се изготви ръководство, в което са събрани въпросите, които могат да се окажат 
необходими при разследване на проблеми, свързани с повтарящо се насилие, за да 
служи за основа на полицейските органи при провеждането на разследвания. Когато 
има съмнения за домашно насилие, е целесъобразно да се разследва дали е вече имало 
предишни актове на насилие.

При съмнения за сексуално насилие е важно жертвите да бъдат прегледани от 
медицински персонал, за да се осигурят доказателства, които могат да са необходими в 
рамките на съдебно производство.  Натрупаният опит при изготвяне и използване на 
специални ръководства за събиране на доказателства е положителен1. Благодарение на 
специални инструкции се осигурява последователност при събирането на 
доказателства. Това допринася за по-голяма правна сигурност при полицейското 
разследване и съдебното производство, както за извършителя, така и за жертвата на 
престъпление2. Благодарение на добре изготвени установени правила за начините на 
провеждане на разследване и поставяне на въпроси на жертвите, може да им се спести 
ненужен стрес. 

4.5 Кризисни центрове за жертвите на престъпление

Работата на кризисните центрове за жени, жертви на насилие, (които центрове са с 
нестопанска цел), се оказа много ефективна при оказване на помощ на уязвими жени, 
но тази работа не е достатъчна и отговорността не може да почива единствено върху 
доброволческата дейност. Държавите-членки трябва да предприемат инициативи за 
разширяване на мрежата от кризисни центрове, така че тя да може да отговаря на най-
основните нужди. Може да се постави за цел създаването на един център за 
настаняване на жертви на престъпление на 10 хиляди жители. При създаването на 
такива кризисни центрове за жертви на престъпление е от основно значение персоналът 
да е запознат с въпроса за насилието срещу жени и да има опит в тази област3. Тази 
                                               
1 Пример за това е ръководството за вземане на проби и събиране на доказателства в случаи на сексуално 
насилие, изготвено от National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women, Упсалски 
университе, Швеция.
2 Стокхолмската  програма 17024/09,, приета от Европейския съвет на заседанието, проведено на 10 и 11 
декември 2009 г., определя също така мерки за повишаване на правната сигурност за заподозрените, 
обвиняемите и подсъдимите. 
3 Рамково решение на Съвета относно правното положение в наказателното производство на жертвите от 
престъпления, 2001/220/ПВР, член 13
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форма на помощ за жертвите на престъпление следва също така да може да предлага 
сигурно място за настаняване и правна и психологическа помощ. Персоналът в 
кризисните центрове може също така да оказва подкрепа при разпитите в полицията и 
по време на съдебното производство1.

4.6 Номер за спешни повиквания

Създаването на номер за спешни повиквания за основаното на пола насилие в 
държавите-членки е практическа мярка, която може да бъде предприета.  Жените, 
подложени на насилие, могат да се обаждат на този номер, за да получат незабавна 
помощ. Персоналът на спешната служба се нуждае от специално обучение с цел 
идентифициране и оказване на помощ на жертвите на основано на пола насилие. 
Работещите в службата трябва да имат ясни процедурни указания относно това какви 
въпроси трябва да се задават в случай на съмнение за основано на пола насилие. 
Държавите-членки следва да предоставят лесно достъпна информация, по-специално в 
Интернет, относно подкрепата и помощта, която уязвимите жени могат да получат в 
обществото, както и от страна на доброволни и подобни на тях организации. 

4.7 Мерки, насочени към младите хора

Младите хора често водят социален живот, който се развива главно извън дома. Те 
също така се социализират в големи групи и са изправени в ситуации, включващи 
употребата на алкохол. Тези фактори обуславят превръщането на младите хора в 
извършители и жертви на престъпление. Това се отнася особено за младите жени, за 
които рискът да станат жертва на сексуално насилие може да бъде значителен. Важно е 
учениците и младите хора да бъдат възпитавани да разбират тежестта на сексуалното 
насилие. Важно е младите хора още в ранна възраст да се научат да зачитат 
неприкосновеността на другите и да осъзнават деструктивното и унизяващо поведение, 
по-специално по отношение на младите момичета. Целенасочени мерки по отношение 
на младите момичета могат, следователно, да се изразяват в предлагане на курсове за 
самозащита, в които те да научават различни техники за защита при актове на насилие. 
Също така важно е обаче да се засилва увереността в себе си и самоуважението, като се 
дават на младите момичета познанията и смелостта да се защитават и да защитават 
своята неприкосновеност2. Необходима е специална информационна кампания за да се 
избегне превръщането на младежи в жертви на трафик на хора или насилие, свързано 
със защитата на честта.

4.8 Извършителите на насилие

Основаното на пола насилие винаги е предмет главно на наказателното право.  
Следователно обществото трябва да предвижда наказания, съответстващи на тежестта 
на престъплението. При определянето на приоритетите за отпускане на обществени 
средства е важно да се отчита ясно положението на жертвите, тъй като това е 
категорията, която понастоящем се нуждае от специални мерки за защита.  Това не 

                                               
1 Рамково решение на Съвета относно правното положение в наказателното производство на жертвите от 
престъпления, 2001/220/ПВР, член 13, параграф 2в.
2 ‘Achievements Against the Grain: Self-defence training for Women and Girls in Europe’, report for the Daphne 
project.
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изключва отделянето на средства за извършителите, например за предлагане на 
терапевтични разговори и други методи за борба с прояви на агресивно поведение. Тази 
форма на алтернативна терапия за мъже, предприели тежки актове на насилие срещу 
жени, обаче не следва в никакъв случай да замества наказанието, налагано от 
наказателното право. Терапевтичните разговори и другите форми на лечение могат 
само да са допълнение към други форми на наказание, например лишаване от свобода.

Насилието до голяма степен е резултат от неравни силови позиции на мъже и жени и е 
израз на отношение на доминиране и подчинение между извършителя и жертвата на 
тези престъпления; следователно терапевтични разговори, в които участват както 
жертвата, така и извършителят, трябва да се считат за недопустими, тъй като 
престъплението е от такова естество, че равнопоставеността на двете страни не може 
никога да се гарантира.  

Оценките на риска, по-специално във връзка със случаите на домашното насилие, при 
които жертвата не е подала сама жалба срещу престъплението, следва да се извършват 
от полицията, а не от социалните служби. Всяка такава оценка на риска следва да е 
съсредоточена върху степента на опасност, която представлява извършителят, а не 
върху уязвимостта на жертвата, тъй като  решаващият фактор за оценката е
склонността на извършителя към рецидиви.

5. Познания и информация

5.1 Статистически данни

Европейският парламент вече подчерта необходимостта от регистриране на обсега на 
престъпленията, например убийство, свързани с домашното насилие. Системното 
събиране на данни дава възможност за определяне на мерките в областта на политиката 
за борба с престъпността, на които следва да се даде приоритет, с цел превенция, а като 
крайна цел – премахване на основаното на пола насилие. Официалните статистики, 
представяни от държавите-членки, не са пълни. Това, което се изисква в настоящия 
момент, е съвместно събиране на необходими и съпоставими данни от различните 
държави-членки. Новосъздаденият Европейски институт за равенство между половете 
има важна роля в това отношение.

Испания вече разполага с система за събиране на информация, натрупана в рамките на 
правната система във връзка с разследванията и съдебните производства1. Тази система 
регистрира данните, които са от значение, относно текущите престъпления и 
засегнатите страни; може да става въпрос за пола на засегнатите страни, тяхната 
етническа принадлежност, мястото, на което е извършено престъплението, 
използването на оръжия и др. Ако страните преди това са имали контакт с органите, 
това може също да представлява полезна информация, която да се регистрира. 

5.2 Изследвания 

Съществува необходимост от по-големи познания относно обхвата на основаното на 
пола насилие в Европа. Следователно е от голяма важност да се подкрепят 

                                               
1 www.observatorioviolencia.org
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изследванията относно насилието. В този контекст приносът на проекта Дафне се оказа 
от голяма полза.

6. Заключение 

Докладчикът счита, че трябва да нарушим мълчанието относно тези тежки прояви на 
насилие. По-добрите познания относно основаното на пола насилие могат също така да 
повишат обществената осведоменост върху този проблем. Държавите-членки следва да 
изготвят национални планове на действие за борба с насилието, основано на пола.


