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УВОД

Настоящата разработка е посветена на празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието
срещу жени и домашното насилие. Тя е продължение на разработката Международното и европейско право и препоръки към България
относно насилието срещу жени и домашното насилие1, в която се
излагат стандартите и препоръките към България на международните органи в тази сфера. Настоящата разработка идентифицира празнотите в българското законодателство, изхождайки
от тези стандарти и препоръки. Тя взема предвид както стандартите и препоръките, които са пряко относими към България,
така и тези, които не обвързват пряко страната, но са широко
възприети от международните органи на глобално и на регионално ниво и са станали интегрална част от техния подход към борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. Примери за
първия вид стандарти и препоръки са Декларацията за премахване
на насилието срещу жени на ООН от 1993 г. и препоръките към България на специалния докладчик за насилието срещу жените, неговите причини и последствия от май 2020 г. Пример за втория
вид стандарти е Конвенцията за превенция и борба с насилието над
жени и домашното насилие на Съвета на Европа (Истанбулската
конвенция), която България е подписала, но не е ратифицирала.

1

Кънев, К. Международното и европейско право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие. София: БХК, 2021. Достъпно
на адрес: https://www.bghelsinki.org/bg/reports/2021-kanev-international-law-andrecommendations-gbv
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Настоящата разработка очертава накратко българската
правна рамка на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, както и съдебната практика по нейното прилагане, след което обосновава необходимостта от изменения в законодателството и практиката. Ключово за съобразяване с
международните стандарти и препоръки е възприемането и
системното въвеждане в българското законодателство на разбирането на насилието срещу жени като джендърно базирано
насилие, тоест като дискриминационно насилие, насочено към
закрепване на това, което Истанбулската конвенция в член 3в
определя като „социално изградени роли, поведения, дейности и
характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. Така разбирано, насилието срещу
жените е общо понятие, което обхваща и значителна част от
домашното насилие. Но приемането на законодателство за борба с насилието срещу жени не обхваща всички форми на домашно
насилие. Истанбулската конвенция в член 3б дефинира последното като „всички актове на физическо, сексуално, психологическо
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 това определение видимо отсъства джендърният аспект, то
обхваща както домашното насилие, което е джендърно базирано, така и това, което не е такова. Необходимо е следователно
при прегледа да се обърне внимание на празнотите в българското законодателство, свързани с борбата с домашното насилие.
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1.
ПРАВНА РАМКА НА БОРБАТА
С НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ
И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Ако „насилие срещу жени“ и „домашно насилие“ се тълкуват
буквално, като умишлени действия, включващи посегателства
срещу телесния интегритет на жените, правното средство,
което веднага идва наум като годно да се бори с него, е наказателното преследване. Следователно правната рамка за борба с
насилието срещу жени и домашното насилие следва да включва
разпоредбите на материалното наказателно право, свързани с
телесните повреди в Наказателния кодекс (НК), както и тези на
наказателния процес в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). В
допълнение следва да се включат квазинаказателните производства, създадени за санкциониране на подобни действия от малолетни и непълнолетни (Законът за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, ЗБППМН), както и законодателството за борба с дребните правонарушения, включващи насилие или заплахи с насилие (Указ 904 за борба с дребното
хулиганство и Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия).
Действително голямата част от насилието срещу жени и
момичета, както и от домашното насилие се състои във физическо насилие и попада в обхвата на това законодателство. То
следва да бъде внимателно описано и анализирано за празноти.
Следва обаче да се отбележи, че международните стандарти дефинират насилието срещу жени широко, далеч отвъд телесните повреди. Така Декларацията за премахването на насилието
срещу жени на ООН дефинира насилието срещу жени като
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„[…] 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.“
Тази дефиниция е още по-широка в член 3а от Истанбулската
конвенция. Според тази разпоредба:
„насилие над жени“ се разбира като нарушение на правата на
човека и форма на дискриминация срещу жените и означава
всички актове на джендърно базирано насилие, които водят
или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва
в обществения, или в личния живот.“
Ако изходим от такава широка дефиниция на насилието срещу жените, следва да търсим средствата за борба с него, както
и с домашното насилие не само в разпоредбите за убийствата
и телесните повреди на НК, но и в други разпоредби на материалното наказателно право. Нещо повече, следва да разширим
обхвата на правните средства извън наказателното и квазинаказателното право и процес.
Но международните стандарти не ограничават правните
средства за борба с насилието срещу жени и домашното насилие до наказателни мерки. Те, разбира се, са важни, но наред с тях стандартите предвиждат и серия от други мерки,
свързани с превенция, събиране на информация, предоставяне
на услуги, мерки в сферата на образованието, обучение на правоприлагащите органи, информиране, установяване на механизми за мониторинг. Те също така предвиждат реформа на
законодателството, свързано със закрилата на децата, упражняването на родителските права, международната закрила и
миграцията, както и централизирана координация на различните подходи чрез създадени със закон органи и институции
на държавно ниво. Този интегрален подход към борбата с насилието срещу жени и домашното насилие изисква изменения на
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законодателството в редица сфери, както и институционална реформа – създаване на нови институции или реформиране
на съществуващите.

1.1.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

НК в глава втора („Престъпления против личността“) съдържа състави на редица деяния, които представляват насилствени посегателства срещу телесния интегритет. Основният
състав на убийството в чл. 115 предвижда лишаване от свобода
от десет до двадесет години. Квалифицираният състав в чл. 116,
който предвижда лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, визира няколко хипотези на убийство, свързано с насилие срещу жени и домашно насилие. Това са чл. 116, ал. 1, т. 3 (убийство на
баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря), чл. 116, ал. 1, т. 4 (на бременна жена) и най-вече въведената с
допълнението от 2019 г. нова т. 6а от ал. 1 (убийство, извършено
в условията на домашно насилие). Последната хипотеза обвързва
този тежко наказуем състав с дефиницията на „домашно насилие“, която в българското законодателство е по-тясна от това,
което изискват международните стандарти (вж. по-долу). Квалифицираният състав на чл. 116 не предвижда по-тежко наказание за убийство по сексистки подбуди по подобие на т. 11 от
ал. 1 на същия член, която включва в него убийството, извършено
по хулигански, расистки или ксенофобски подбуди. НК предвижда и няколко други състава на убийство (чл. 118 – 126), които са
с по-ограничено приложение по отношение на насилието срещу
жени и домашното насилие, както и наказателна отговорност
за съучастие в убийство.
Друга група разпоредби, защитаващи от насилие, са тези, свързани с телесните повреди, които в НК се делят на тежки, средни
и леки в зависимост от тежестта на увреждането, което причиняват. Съответно причиняването им води до по-тежки или
по-леки наказания в зависимост от вида на телесната повреда.
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Максималното наказание за причиняване на тежка телесна повреда по общия състав е десет години лишаване от свобода, а
максималното наказание за причиняване на средна телесна повреда по общия състав е шест години лишаване от свобода. Леките телесни повреди са два вида – с разстройство на здравето,
за което е предвидено наказание лишаване от свобода до две години или пробация, и без разстройство на здравето, за което е
предвидено лишаване от свобода до шест месеца, пробация или
глоба. Наказателното преследване за причиняване на каквато и
да е телесна повреда на жена е правно средство за защита срещу подобни насилия. В допълнение, квалифицираният състав на
чл. 131, ал. 1 предвижда хипотези, които предвиждат по-тежки
наказания за причиняване на телесна повреда. Сред тях, наред с
другите, са причиняването на телесна повреда на бременна жена
(т. 4) и след допълнението от 2019 г. – причиняването на телесна
повреда в условията на домашно насилие (т. 5а). Чл. 131, ал. 1, т. 11
включва в квалифицирания състав причиняването на телесна повреда по расистки или ксенофобски подбуди, но не и по сексистки
подбуди. Квалифицираният състав диференцира наказанията в
зависимост от вида на телесната повреда. Максимумът за тежка телесна повреда по този състав е петнадесет години лишаване от свобода, за средна телесна повреда – десет години лишаване
от свобода, за лека телесна повреда – до три години лишаване от
свобода, когато е причинено разстройство на здравето, и до една
година лишаване от свобода, когато такова не е причинено.
Чл. 131а предвижда специални наказания за причиняване на
тежка и на средна телесна повреда в случаите на опасен рецидив. По силата на чл. 132 наказанията за телесни повреди се намаляват, когато деянието е извършено в състояние на силно
раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка
обида, клевета или друго противозаконно действие, от което са
настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици
за виновния или негови близки. НК съдържа и няколко състава,
предвиждащи наказания за телесни повреди, причинени по непредпазливост (чл. 133) поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност,
представляваща източник на повишена опасност (чл. 134), и при
умишлено заразяване с венерическа болест (чл. 135).
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Според чл. 161 от НК за лека телесна повреда по основния състав на чл. 130, за лека телесна повреда по квалифицирания състав
на чл. 131, ал. 1, причинена на майка, баща, бременна жена, малолетно лице или повече от едно лице, за телесна повреда, причинена по начин, особено мъчителен за пострадалия, за лека и средна
телесна повреда по чл. 132, както и за всяка телесна повреда по
чл. 132, 133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат
или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на
пострадалия. А за средна телесна повреда по основния състав на
чл. 129, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, както и за престъпления по чл. 133 и 135, ал. 1, 3 и 4 наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия до
прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане. За
тежка, средна и лека телесна повреда, извършена в условията на
домашно насилие по чл. 131, ал. 1, т. 5а, наказателното производство е от общ характер.
Другата група очевидно относими разпоредби, които защитават жените от насилие, имащо за резултат сексуално увреждане или страдание, са тези, свързани с посегателствата срещу половата неприкосновеност, обединени в раздел VIII от глава
втора на НК, който вече повече от половин век продължава да
носи крайно нелепото заглавие „Разврат“. Тази глава изобилства
с термини анахронизми, както и с подобни конструкции на съставите. Като цяло, тя има нужда от сериозно реформиране, за да
отрази промените в тази бурно развиваща се сфера на обществените отношения и за да бъде в унисон със съвременното развитие на европейско ниво в материалното наказателно право.
Тази група разпоредби в относимата си част предвиждат
наказателна отговорност за няколко деяния: изнасилване, блудство, непозволено съвкупление („сношение“ в случай на лице от
същия пол), склоняване към проституция и към блудствени
действия, отвличане с цел проституция, склоняване или принуждаване към наблюдение или участие в действия от сексуален
характер, принуда към употреба на наркотични вещества с цел
проституиране или участие в действия от сексуален характер.
Изнасилването в чл. 152 от НК е тясно определено – като съвкупление с лице от женски пол. Лице от друг пол, както и жена, която е претърпяла друг тип сексуално насилие, не могат да бъдат
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жертва на изнасилване. Всички други сексуални насилия са квалифицирани другояче. Съответните разпоредби на НК предвиждат
диференцирани наказания, като най-тежки са те за квалифицираните състави на изнасилване. В най-тежките квалифицирани
случаи на изнасилване по чл. 152, ал. 4 предвиденото наказание е
от десет до двадесет години лишаване от свобода. Блудството
е дефинирано в чл. 149, ал. 1 като действие с цел възбуждане и
удовлетворяване на полово желание без съвкупление. За него наказанията също са диференцирани в зависимост от възрастта
на жертвата, начина на неговото извършване, причинените увреждания, рецидива и броя на съучастниците и жертвите. Непозволеното съвкупление е такова с лице, ненавършило 14 години,
когато няма данни за насилие по чл. 151, между близки роднини по
чл. 154 и чрез злоупотреба със зависимостта на жертвата. В последния случай разпоредбата на чл. 153 изисква доказване на принуда, но чрез използване на служебна и материална зависимост,
за разлика от чл. 152, ал. 1, т. 2, където трябва да се докаже принуда чрез използване на сила или заплашване. Съответно, предвиденото наказание по чл. 153 е по-леко (до три години лишаване
от свобода) в сравнение със съответния състав на изнасилването (от две до осем години лишаване от свобода). „Сношението“
с лице от същия пол по чл. 157 бива със и без използване на сила и
заплашване. Като цяло, тази разпоредба диференцира деянията
и наказанията в по-обобщен вид, отколкото разпоредбите, визиращи сексуални насилия и действия на полово удовлетворение
между лица от различен пол. Някои от деянията, наподобяващи
най-тежките квалификации на изнасилването, не са изрично описани в нея. Другите състави от раздел VIII от глава втора на НК,
когато засягат жени и момичета, като цяло също представляват „насилие срещу жени“ по смисъла на горните дефиниции, макар и да не вземат предвид неговия джендърен аспект.
Очевидно приложими са и разпоредбите за трафик на хора от
раздел IX на глава втора на НК. Те са формулирани джендърно неутрално, но основната част от жертвите на трафик с цел проституция са жени и момичета. Основният състав на трафика на
хора в чл. 159а предвижда лишаване от свобода от три до осем
години. Квалифицираните състави предвиждат по-тежки наказания, които могат да стигнат до петнадесет години лишаване
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от свобода в случай на квалифициран трафик на бременна жена с
цел продажба на детето. Същият максимум е предвиден и за случаите на трафик и други свързани деяния в условията на опасен
рецидив или в изпълнение на решение на организирана престъпна група (чл. 159г).
Широкото определение на насилието срещу жени в горните
дефиниции налага преглед и на други раздели от НК, съдържащи разпоредби, които могат да предложат защита чрез наказателното право. Такива са съставите за отвличане и противозаконно лишаване от свобода в раздел IV от глава втора. Както
отвличането, така и противозаконното лишаване от свобода
попадат в обхвата на „принуда или произволно лишаване от свобода“. Отвличането (чл. 142) е тежко престъпление, чийто основен състав предвижда лишаване от свобода от три до десет
години, а квалифицираните състави предвиждат още по-тежки
наказания, стигащи до доживотен затвор. Противозаконното
лишаване от свобода (чл. 142а) в основния си състав предвижда
наказание до шест години лишаване от свобода. В квалифицираните му състави наказанията са по-тежки и може да стигнат
до дванадесет години лишаване от свобода, когато отвличането
е извършено по мъчителен или опасен за здравето на пострадалата начин, или ако лишаването от свобода е продължило повече
от две денонощия. С допълнението от 2019 г. като квалифицирани състави са въведени противозаконното лишаване от свобода
в условията на домашно насилие, като за отвличането в тази
хипотеза наказанието е от седем до петнадесет години лишаване от свобода, а за противозаконното лишаване от свобода – от
три до десет години лишаване от свобода.
Друга група наказателни състави, попадащи в обхвата на принудата от горните дефиниции на насилие срещу жени, са тези
от раздел V от глава втора на НК („Принуда“). Принудата е дефинирана като принуждаване другиго да извърши, да пропусне
или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби
за това сила, заплашване или злоупотреба с властта си. Основният състав предвижда наказание лишаване от свобода до шест
години, а квалифицираните състави по чл. 143, ал. 4 – лишаване
от свобода до максимум петнадесет години. За принуда, извършена в условията на домашно насилие по чл. 143, ал. 3, наказа-
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нието е от три до десет години. Другите състави от този раздел, когато засягат жени и момичета, са също относими. Това
са задържането като заложник (чл. 143а) с максимално наказание
в квалифицираните състави до дванадесет години лишаване от
свобода; заканата с престъпление (чл. 144) с максимално наказание в квалифицираните състави, включващи наред с другите
закана в условията на домашно насилие, до шест години лишаване от свобода; системното следене, когато това би могло да
възбуди основателен страх за живота или здравето на следения
или негови ближни, с максимално наказание, включващо следене в
условията на домашно насилие, до пет години лишаване от свобода (чл. 144а). Всички въведени в този раздел квалифицирани състави, свързани с домашно насилие, бяха резултат от допълнения, извършени през 2019 г. Следва също така да се отбележи, че
според особената разпоредба на чл. 166 заканата с престъпление
по основния състав на чл. 144, ал. 1 се преследва само по тъжба на
пострадалия, а системното следене по чл. 144а, ал. 1 – по тъжба
на пострадалия до прокуратурата.
Няколко състава от глава четвърта на НК („Престъпления
против брака, семейството и младежта“) са също тясно свързани с насилието срещу жени. Такива са разпоредбите на чл. 177,
ал. 1 (принуда към встъпване в брак), включително отвличане с
цел принуждаване за встъпване в брак (чл. 177, ал. 2); чл. 185, ал. 2
(упражняване на насилие, заплашване и измама за прибиране и
задържане при себе си на чуждо дете); чл. 187 (изтезание на малолетно и непълнолетно лице, което се намира под грижата
на дееца); чл. 188, ал. 1 (склоняване на лице, ненавършило 18-годишна възраст, към извършване на престъпление чрез принуда);
чл. 190, ал. 1 (принуждаване на другиго да заживее съпружески с някого чрез употреба на сила, заплашване или злоупотреба с власт);
чл. 191 (заживяване съпружески с лице от женски пол, което не
е навършило 16-годишна възраст, или склоняване към това на
друго лице). От значение за борбата с насилието срещу жени е и
разпоредбата на чл. 182, ал. 2 (неизпълнение или осуетяване изпълнението на съдебно решение относно упражняването на родителските права или относно лични контакти с дете).
Престъпленията против собствеността по глава пета на
НК са в по-малка степен относими към насилието срещу жени.
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Въпреки това тези състави, в които става дума за употреба на
насилие, в резултат от което е причинена икономическа вреда,
попадат в обхвата на горните дефиниции. Такъв е преди всичко
съставът за грабеж по чл. 198. Основният състав предвижда лишаване от свобода от три до десет години, а квалифицираните
предвиждат по-тежки наказания, които може да стигнат до доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. От другите
престъпления против собствеността относими са съставите
за изнудване по чл. 213а (принуда за разпореждане с вещ или със
свое право или поемане на имуществено задължение чрез използване на заплахи с насилие или други противозаконни действия)
и чл. 214 (принуждаване на някого чрез сила или заплашване да
извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята
му с цел набавяне на имотна облага за себе си или за другиго).
Джендърно базирани може да бъдат и някои от най-тежко
наказуемите престъпления в НК – тези по глава 14 (престъпления против мира и човечеството). Тази част от кодекса изисква
сериозна реформа в светлината на развитието на международно ниво в дефинирането и наказването на този тип престъпления. И в сегашната им доста оскъдна формулировка обаче някои
състави може да бъдат относими към насилието срещу жени.
Такива са и няколко други разпоредби в НК, съдържащи състави,
свързани с насилие, от по-второстепенно практическо значение.
Важна и относима е и разпоредбата на чл. 296, ал. 1, предвиждаща
наказание лишаване от свобода до три години или глоба за този,
който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашно насилие или Европейска заповед за защита.
Редица нови разпоредби на НК формулират наказателни състави за деяния „в условията на домашното насилие“. Според
чл. 93, т. 31 това е налице, когато деянието е „предшествано от
системно упражняване на физическо, сексуално или психическо
насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително
ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш
съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е
било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство“. Следва да се има
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предвид, че според доктрината и съдебната практика „системно“ е деяние, което е извършено поне три пъти. Тази дефиниция
е по-тясна в няколко пункта в сравнение с изискванията на международните стандарти и препоръки и следва да бъде променена.

1.2.
КВАЗИНАКАЗАТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ
И ПРОЦЕСУАЛНИ ЗАКОНИ
Насилието, включително насилието срещу жени, според българското законодателство се санкционира не само от НК, но и
в рамките на няколко други квазинаказателни материални и
процесуални закона. Един от тях е Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).
Той урежда дейността по предотвратяването и борбата с „противообществените прояви“ на деца, които не подлежат на наказателно преследване или са отклонени от него. На тях могат
да бъдат налагани „възпитателни мерки“ по чл. 13 от закона, някои от които представляват лишаване от свобода (настаняване в социално-педагогически интернат и във възпитателно училище интернат). Тези мерки се налагат на непълнолетни, които
са извършили престъпления, но са освободени от наказателна
отговорност по чл. 61 от НК, и на малолетни и непълнолетни,
които са извършили „противообществени прояви“. Последните
не са дефинирани в закона. На практика и в единия, и в другия
случай значителна част от деянията, които се санкционират,
са свързани с насилие, чиито жертви са жени и момичета. И макар ЗБППМН да е ограничен в обхвата си до една относително
малка група млади хора, той има своето значение в борбата с
насилието срещу жени и момичета.
Друг квазинаказателен инструмент от значение за борбата с
насилието срещу жени е Указ 904 за борба с дребното хулиганство.
Той предвижда наказания, най-тежкото от които е задържане до
15 денонощия в структурно звено на МВР, за редица деяния, които не са достатъчно тежки, за да бъдат санкционирани по реда
на НК и НПК. Сред тях в чл. 1, ал. 3 от Указа са посочени, наред с
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другите, „оскърбителното отношение и държане към гражданите“, както и „сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие“. Когато тези деяния
съдържат джендърен аспект, те попадат в обхвата на „насилие
срещу жени“.
По подобен начин някои от деянията, посочени в чл. 21 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, когато съдържат джендърен аспект, може да
попаднат в обхвата на „насилие срещу жени“. Такива са предизвикването или участието в сбивания; посегателството над
състезатели, съдии, полицейски органи или други ангажирани
с организацията, със сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо медицински лица, журналисти, фоторепортери и оператори; носенето и използването на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове,
изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и
насилие. Те се санкционират с глоба, безвъзмезден труд в полза на
обществото и със задържане в териториална структура МВР за
срок до 25 денонощия.

1.3.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр) урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и цели да осигури на
всички равенство пред закона, равенство в третирането и във
възможностите за участие в обществения живот и ефективна
защита срещу дискриминацията. Сред защитените признаци в
чл. 4 от закона наред с много други фигурира полът, както и всякакви други признаци, установени в закон или в международен
договор, по който Република България е страна. В чл. 5 ЗЗДискр
обявява за дискриминация наред с другите деяния и сексуалния
тормоз, който в допълнителните разпоредби е определен като
„всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват дос-
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тойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща,
обидна, унизителна или застрашителна среда и в частност,
когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата
към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето“. Тази широка дефиниция включва като минимум принуда
и когато сексуалният тормоз е осъществен срещу жени и момичета, той попада в обхвата на дефинициите за насилие срещу
жени. ЗЗДискр предлага защита срещу сексуалния тормоз като
форма на дискриминация в рамките на производствата, които
той регламентира. Те са два вида: производство пред предвидения в закона специален орган – Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и съдебно производство. При установяване на
сексуален тормоз на извършителя може да бъде наложена глоба
или той да бъде осъден да изплати обезщетение на жертвата.
В допълнение, КЗД може да приложи мерки за административна принуда, да даде задължителни предписания и да постанови
предотвратяване и преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение (чл. 47), а съдът може да
осъди извършителя да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в
бъдеще от по-нататъшни нарушения (чл. 71, ал. 1). Тези санкции
и мерки могат да бъдат подходящи само за по-леките форми на
сексуален тормоз. За по-тежките е необходима санкция по наказателноправен ред.

1.4.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
ЗЗДН, приет през 2005 г., урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното
налагане. В основната си част той се занимава с последствията
от домашното насилие и в по-малка степен – с неговата превенция. В чл. 2, ал. 1 домашното насилие е дефинирано като „всеки
акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и
личните права, извършени спрямо лица, които се намират в род-
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ствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство“. Ал. 2 на същия член определя, че „за психическо и емоционално насилие върху дете се смята
и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие“. Тази
дефиниция е достатъчно обхватна, що се отнася до деянията,
които представляват домашно насилие. Тя обаче е по-тясна по
обхват от тази в член 3б от Истанбулската конвенция и в този
аспект съдържа няколко сериозни недостатъка. Един от тях е,
че ограничава актовете на домашно насилие до лицата, които
се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна
връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Така лицата, които българското законодателство не припознава като
намиращи се във фактическо съпружеско съжителство, като
например живеещите във фактическо съжителство еднополови
двойки, са изключени от защитата на закона. В този смисъл дефиницията на домашно насилие в чл. 2, както и произтичащият
от нея негов обхват са дискриминационни. Друг сериозен недостатък на дефиницията е, че не предвижда защита на лица, които имат или са имали интимна връзка, но не са съжителствали
заедно, каквито случаи в практиката има много.
Производството по ЗЗДН представлява съдебна администрация на граждански отношения. То се инициира от името на лице,
пострадало от домашно насилие, пред районния съд по неговия
постоянен или настоящ адрес. Производството може да бъде образувано както по молба на пострадалото лице, така и от негови близки, настойник или попечител, а също и от директора
на дирекция „Социално подпомагане“ когато пострадалото лице
е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.
Според чл. 10, ал. 1 молбата за защита може да се подаде до един
месец от извършване на акта на домашно насилие. Съдът насрочва открито съдебно заседание не по-късно от един месец от постъпването на молбата и издава заповед за защита, като с решението си издава заповед за защита или отхвърля молбата. Това
решение може да се обжалва пред окръжния съд, чието решение е
окончателно. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.
Със заповедта за защита районният съд може да наложи
една или няколко мерки за защита. Според чл. 5, ал. 1 от ЗЗДН
те включват:
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• задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
• отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
• забрана на извършителя да приближава пострадалото
лице, жилището, местоработата и местата за социални
контакти и отдих на пострадалото лице при условия и
срок, определени от съда;
• временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил
насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това
не противоречи на интересите на детето;
• задължаване на извършителя на насилието да посещава
специализирани програми;
• насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.
Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение. В случай на неизпълнение полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на
прокуратурата (чл. 21, ал. 3). Според чл. 18, ал. 1, когато молбата
съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава
заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването
на молбата. Впоследствие районният съд насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец за издаване на
заповед за защита.
Освен производството по налагане на мерки за защита, ЗЗДН
регламентира и ангажимента на държавата за превенция на
домашното насилие и осигуряване на помощ на пострадалите лица. Според чл. 6, ал. 5 и ал. 6 всяка година до 31 март Министерският съвет приема Национална програма за превенция
и защита от домашно насилие, средствата за финансиране на
която се определят ежегодно със закона за държавния бюджет
за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата. Според ал. 7 ежегодно със за-
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кона за държавния бюджет за съответната година по бюджета
на Министерството на правосъдието се определят средства за
финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел,
които осъществяват дейности по прилагането на закона, включително програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, и специализирани програми, посещавани
от лица, които са извършили домашно насилие.

1.5.
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО С ПОДПОМАГАНЕ
И ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
В ХОДА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Редица международни стандарти и препоръки, включително
правото на ЕС, изискват държавите да подпомагат жертвите
на престъпления, включително жените и момичетата, които
са станали жертви на насилие. В глава осма НК регламентира
правата на пострадалото от престъпление лице. Те възникват,
когато има образувано досъдебно производство и когато лицето
изрично е пожелало да участва в наказателното производство.
Чл. 75, ал. 1 от НПК дава право на пострадалото лице да бъде уведомено за правата си в наказателното производство; да получи
защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информирано за хода на наказателното производство; да участва
в производството; да прави искания, бележки и възражения; да
обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране
на наказателното производство; да има повереник; да получи
писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.
Пострадалото лице може да участва в наказателното производство като частен обвинител/частен тъжител и като граждански ищец. Според чл. 67, ал. 1 от НПК по искане на прокурора или
на пострадалото лице съдът може да определи мерки за защита,
които представляват забрани обвиняемият да доближава непосредствено пострадалия; да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез
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електронна или обикновена поща и факс; да посещава определени
населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или които посещава. Следва да се има предвид, че защита
по чл. 67 от НПК може да се търси само при наличие на лице, което е привлечено като обвиняем.
Според чл. 123 от НПК прокурорът или съдът по искане на
свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за незабавната му защита, когато са налице достатъчно основания да се
предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала
или може да възникне реална опасност за живота или здравето
на свидетеля, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри,
съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения. Защитата на свидетеля се осъществява чрез осигуряване
на лична физическа охрана от органите на МВР, служителите
на Бюрото по защита при главния прокурор или чрез запазване в
тайна на неговата самоличност. Лична физическа охрана може
да се осигури и по отношение на възходящи, низходящи, братя,
сестри, съпруг или лица, с които свидетелят се намира в особено
близки отношения, с тяхно съгласие или със съгласие на законните им представители.
НПК съдържа и малък брой разпоредби, свързани с участници в
наказателното производство със специфични нужди от защита2.
Според чл. 144, ал. 3 е възможно назначаването на експертиза за
установяване на специфични нужди от защита на свидетел във
връзка с участието му в наказателното производство. Според
чл. 139, ал. 10 разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с
обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция. Според чл. 280, ал. 5 малолетен свидетел или
свидетел със специфични нужди от защита, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само
когато показанията му не могат да се прочетат в съдебното
производство или новият разпит е от изключително значение
2

Според § 1, ал. 4 от НПК „специфични нужди от защита“ са налице, когато е
необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо
страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по
време на разпит.
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за разкриване на истината. Разпитът се провежда при вземане
на мерки за избягване на контакт с подсъдимия, включително в
специално оборудвани помещения.
Отделно от това, Законът за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство предвижда редица мерки за
защита на всички участници в наказателното производство,
включително пострадалите. Сред тях са личната физическа охрана, охраната на имуществото, настаняване на безопасно място, промяната на местоживеенето и местоработата и дори
създаване на нови основни данни. По силата на чл. 4 те обаче се
предоставят само в наказателни производства по тежки умишлени престъпления от общ характер и по всички престъпления,
извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления предвижда възможност за подпомагане на
всички пострадали от престъпления и финансова компенсация
на някои от тях. Пострадалите от престъпления имат право
на медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона
за здравето; психологическа консултация и помощ; безплатна
правна помощ по реда на Закона за правната помощ; практическа
помощ (чл. 8, ал. 1). Финансова компенсация може да получат пострадалите от редица насилствени престъпления, сред които
умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора (чл. 3, ал. 3), но
само за претърпените от тях имуществени вреди. Размерът на
финансовата компенсация е скромен – той не може да надвишава
10 000 лв. (чл. 13, ал. 1). Финансова компенсация не се предоставя
наред с другото, ако пострадалото лице е получило обезщетение
по друг начин, например от извършителя на престъплението
(чл. 15, ал. 1). Пострадалите могат да се възползват от тази процедура след приключване на наказателното производство или
спирането му поради неразкриване на извършителя на престъплението (чл. 12).
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1.6.
ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
Законът за борба с трафика на хора от 2003 г. урежда правомощията на държавни органи за борба с трафика на хора, мерките
за предотвратяване на трафика и за защита на жертвите извън
материалното наказателно законодателство и наказателния
процес. С него се създават комисии за борба с трафика на хора на
национално и на местно ниво, приюти за временно настаняване на жертвите и за последващата тяхна реинтеграция и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик. Националната
комисия за борба с трафика на хора координира дейността на
ведомствата и организациите за осъществяване на държавната
политика за борба с трафика, разработва национална програма,
организира проучване на данните във връзка с трафика, организира и участва в информационни, разяснителни и координационни дейности на национално и на международно ниво, ръководи
и координира дейността на местните комисии и центровете
за закрила и помощ и регистрира физически лица и юридически
лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора. Местните комисии осъществяват подобни координиращи, проучвателни и информационни дейности
на местно ниво.
Приютите за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и приютите за последваща реинтеграция се откриват
от Националната комисия по нейна инициатива или по предложение на местните комисии или общините, както и от физически лица или юридически лица с нестопанска цел. В приютите
се настаняват лица, които са заявили, че са жертви на трафик,
за не по-малко от 30 дни. Те осигуряват прехраната, медицинска, психологическа и правна помощ на настанените и ги подпомагат за установяване на контакт с техните близки, както и
със специализираните ведомства и организации. Приютите за
последваща реинтеграция в допълнение към това подпомагат
социалното включване на жертвите. Центровете за закрила и
помощ на жертвите на трафика на хора осъществяват подобни
дейности на местно ниво без настаняване на жертвите.
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Според чл. 25 от закона на лицата, които са жертви на трафика на хора и са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителите на трафика, се предоставя статут на
специална закрила за срока на провеждане на наказателното производство. Тя включва предоставяне на разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България за
граждани на трети държави по реда на Закона за чужденците в
Република България и продължаване на престоя им в приютите.

1.7.
ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ
НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ
Законът за равнопоставеността на жените и мъжете урежда
провеждането на държавната политика по равнопоставеност
на жените и мъжете с цел нейното насърчаване чрез създаване
на условия за изграждане на институционална среда и определяне на органите и механизмите за провеждане на политиката.
Един от принципите на държавната политика по равнопоставеност на мъжете и жените е недопускането на дискриминация и насилие, основани на пола (чл. 2, т. 3). Законът предвижда редица мерки, които държавата следва да предприеме при
осъществяването на своята политика по равнопоставеност
на жените и мъжете в различни сфери. Той предвижда създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерския съвет като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт
и структурите на гражданското общество. Участници в него
са представители на различни държавни институции, синдикални организации, организации на работодателите на национално равнище, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е
в съответствие с приоритетите на държавната политика по
равнопоставеност на жените и мъжете. Националният съвет
по равнопоставеност на жените и мъжете предоставя стано-
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вища по проекти на стратегически документи и нормативни
актове, участва в разработването на Националната стратегия
за равнопоставеност на жените и мъжете, предлага мерки за
насърчаване на държавната политика за равнопоставеност на
жените и мъжете и участва в разработването на количествени
и качествени показатели, необходими за системата за наблюдение на равнопоставеността. Законът възлага правомощия и на
други институции на централно и местно ниво за осъществяване на държавната политика за равнопоставеност.

1.8.
ЗАКОН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА
ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА
През 2015 г. в България бе приет Законът за Eвропейската заповед за защита. Той урежда условията и реда за признаване и изпълнение на Европейска заповед за защита по наказателни дела,
издадена в друга държава членка, както и издаването в България
на Европейска заповед за защита по наказателни дела и нейното
изпращане за признаване и изпълнение в друга държава членка.
Европейската заповед за защита е акт, издаден от компетентен орган на държава членка, въз основа на който компетентен
орган на друга държава членка взема съответна мярка или мерки
за защита по националното си законодателство с цел продължаване на защитата на определено лице на своята територия.
Според чл. 3, ал. 2 мярката за защита може да включи една или
повече от следните забрани или ограничения: забрана за посещаване на определени населени места, райони или определени обекти, в които защитеното лице пребивава или които посещава;
забрана или ограничаване на контактите под каквато и да е форма със защитеното лице, включително по телефон, електронна
или обикновена поща, факс или по друг начин; забрана или ограничаване на доближаването до защитеното лице на по-малко от
определено разстояние.
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2.
ПРАКТИКА
Този анализ разглежда практиката на съдилищата по ЗЗДН,
както и по състави на НК, по които пострадали се явяват само
или предимно жени.

2.1.
ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
В тази част изследването обхваща общо 74 решения и едно
определение на Софийския районен съд, постановени през 2019 –
2020 г. Доколкото настоящото изследване не позволява коментар на всеки съдебен акт поотделно, анализирани са само актовете на съда, които демонстрират положителни или негативни
тенденции в правоприлагането.
С 41 от прегледаните общо 74 решения предявените по реда
на ЗЗДН молби са уважени изцяло. По 27 решения молители са
пълнолетни лица от женски пол, като по 25 от тези решения
ответникът е лице от мъжки пол. По 5 решения молители са
майки, действащи лично и като законни представители на свои
деца, като ответници по тези дела са бащите на децата, а по
едно дело втори ответник е дядото на детето3. По едно реше3

Решение № 75058 от 26.03.2019 г. по гр. д. № 88952/2017 г. на Софийски районен
съд, 89. с-в; Решение № 80248 от 01.04.2019 г. по гр. д. № 345/2019 г. на Софийски
районен съд, 149. с-в; Решение № 105318 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 8723/2019 г.
на Софийски районен съд, 89. с-в; Решение № 124772 от 28.05.2019 г. по гр. д. №
14637/2019 г. на Софийски районен съд, 139. с-в; Решение № 144115 от 19.06.2019 г.
по гр. д. № 24300/2019 г. на Софийски районен съд, 88. с-в.
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ние молител е пълнолетно лице от мъжки пол, като ответник
по делото е бащата на молителя4. Нито едно от решенията не
е постановено по молба на баща, действащ за себе си и за детето
си. По едно дело молител е дете – момиче, действащо със съгласие на своята майка, като ответник е баща му5. По едно дело
молители са майка и баща, действащи като родители и законни
представители на детето си, като ответник е дядото на детето6. По едно дело молители са мъж и жена, като ответник е
внукът им7. По две дела поради заличените лични данни е ясно
единствено, че като молители са конституирани деца, но не
става ясно качеството на вторите молители. Ответници по
тези дела са лица от мъжки пол, в единия случай ответник е бащата на детето8. По две дела не става яснен полът на молителите, нито връзката им с ответниците; става ясно обаче, че по
едното дело ответникът е мъж, а по второто – жена9.
По 31 дела молбите са отхвърлени изцяло. По 12 от тях молители са пълнолетни лица от женски пол, като по всички тях, с изключение на 2 дела10, ответници са лица от мъжки пол. По 5 дела
молители са майки, действащи за себе си и като родители и законни представители на децата си, като ответници по тези дела
са бащите на общите деца11. По 4 дела ответници са пълнолетни
4

Решение № 95319 от 16.04.2019 г. по гр. д. № 80/2019 г. на Софийски районен съд,
149. с-в.

5

Решение № 64099 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 19607/2018 г. на Софийски районен
съд, 89. с-в.

6

Решение № 47320 от 21.02.2019 г. по гр. д. № 58288/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.

7

Решение № 100581 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 81538/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.

8

Решение № 73215 от 25.03.2019 г. по гр. д. № 46611/2018 г. на Софийски районен
съд, 91. с-в; Решение № 87937 от 09.04.2019 г. по гр. д. № 85992/2017 г. на Софийски
районен съд, 91. с-в.

9

Решение № 76897 от 27.03.2019 г. по гр. д. № 66287/2018 г. на Софийски районен
съд, 91. с-в; Решение № 81851 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 25293/2018 г. на Софийски
районен съд, 91. с-в.

10

Решение № 148835 от 24.06.2019 г. по гр. д. № 20907/2019 г. на Софийски районен съд, 149. с-в, по което ответник е майката на молителката, и Решение №
156808 от 03.07.2019 г. по гр. д. № 75662/2018 г. на Софийски районен съд, 91. с-в,
по което полът на ответника не е ясен.

11

Решение № 38533 от 13.02.2019 г. по гр. д. № 47398/2018 г. на Софийски районен
съд, 149. с-в; Решение № 146078 от 21.06.2019 г. по гр. д. № 78514/2017 г. на Софийски районен съд, 89. с-в; Решение № 162924 от 12.07.2019 г. по гр. д. № 79889/2018 г.
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лица от мъжки пол, като по 2 от делата ответници са жени (съпруга, бивша съпруга)12. По 1 дело ответници са мъж и жена (съпругата и синът на молителя)13 и по 1 дело ответници са мъже (бащата и братът на молителя)14. По едно дело молител е майка като
процесуален субституент на дъщеря си, а ответник е бившият
фактически съжител на дъщерята15. По 2 дела молители са майки
само като родители и законни представители на малолетните
си деца, а ответници по делата са: по първото дело – дядото на
детето, по второто – бащата на детето16. По 1 дело молител е
баща, действащ само като родител и законен представител на
детето, а ответник е майката на последното17. По 3 дела не става яснен полът на страните, нито връзката между тях18.
По 2 дела молбите са частично уважени: по едно от делата
молители са майка и пълнолетната ѝ дъщеря, а ответник е
брат на първата, респективно вуйчо на втората молителка19;
по второто дело не става ясен полът на страните, нито връзката между тях20.

на Софийски районен съд, 86. с-в; Решение № 164011 от 12.07.2019 г. по гр. д.
№ 26021/2019 г. на Софийски районен съд, 86. с-в.
12

Решение № 50648 от 26.02.2019 г. по гр. д. № 62945/2018 г. на Софийски районен
съд, 89. с-в; Решение № 58654 от 08.03.2019 г. по гр. д. № 31252/2018 г. на Софийски
районен съд, 89. с-в.

13

Решение № 87425 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 65418/2018 г. на Софийски районен
съд, 149. с-в.

14

Решение № 110493 от 09.05.2019 г. по гр. д. № 31621/2018 г. на Софийски районен
съд, 149. с-в.

15

Решение № 101021 от 25.04.2019 г. по гр. д. № 10039/2019 г. на Софийски районен
съд, 139. с-в.

16

Решение № 101948 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 77771/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в, и Решение № 161427 от 09.07.2019 г. по гр. д. № 67670/2018 г. на Софийски районен съд, 91. с-в.

17

Решение № 164574 от 15.07.2019 г. по гр. д. № 23802/2019 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.

18

Решение № 29172 от 01.02.2019 г. по гр. д. № 3585/2018 г. на Софийски районен съд,
91. с-в; Решение № 118469 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 72184/2018 г. на Софийски
районен съд, 91. с-в; Решение № 129767 от 31.05.2019 г. по гр. д. № 74469/2018 г. на
Софийски районен съд, 91. с-в.

19

Решение № 179556 от 30.07.2019 г. по гр. д. № 24768/2019 г. на Софийски районен
съд, 80. с-в.

20

Решение № 141708 от 14.06.2019 г. по гр. д. № 68271/2018 г. на Софийски районен
съд, 91. с-в.
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Впечатление в практиката на съда правят редица решения,
в които той е наложил единствено мярката за защита по чл. 5,
т. 1 от ЗЗДН (въздържане от извършване на домашно насилие),
въпреки че спрямо пострадалото лице е упражнено физическо
насилие. По едно от тези дела съдът е приел, че въпреки извършеното от ответника физическо насилие (удар по главата на
молителя) и въпреки че молителят е дете, други мерки за защита не следва да се налагат. Тревога буди фактът, че в мотивите
към решението си съдът е посочил, че насилието е извършено заради конкретно действие на детето, което е окачествил като
„провокация“21.
По друго дело съдът отново отказва да наложи допълнителни мерки за защита въпреки извършените от ответника закани за убийство спрямо пострадалата и детето ѝ, като се мотивира с обстоятелствата, че отношенията между страните
били влошени поради спорове относно осъществяване на режима
на лични контакти между бащата ответник и общото дете.
Съдът освен това е отказал да приеме за доказано извършеното
над молителката физическо насилие, мотивирайки се с липса на
свидетел очевидец, без да съобрази останалите доказателства,
подкрепящи извода за такова насилие (представено съдебномедицинско удостоверение и показания на свидетел, който е видял следите от побой върху пострадалата непосредствено след
извършване на физическото насилие)22. В аналогична ситуация –
извършване и на физическо насилие, съдът отново е отказал да
наложи допълнителни мерки за защита на пострадалите, като
е приел, че не било установено „ответникът да е целял да нарани ищците“, както и че насилието е „породено от трайно влошените отношения между страните и вероятно от недоброто
здравословно състояние на ответника“23.
С аналогични мотиви съдът е отказал да наложи допълнителни мерки за защита и по други дела, отново не съобразявайки те21

Решение № 47320 от 21.02.2019 г. по гр. д. № 58288/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.

22

Решение № 54418 от 08.03.2019 г. по гр. д. № 64428/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.

23

Решение № 100581 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 81538/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.
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жестта на извършеното насилие, включително сексуално такова, като се е мотивирал по аналогичен начин – че насилието е
извършено поради влошени отношения между страните24.
Следва да се обърне внимание на обстоятелството, че по
всички посочени по-горе дела съдът е посочил и допълнителен
мотив, за да не наложи по-ефективни мерки за закрила, а именно
че ответниците по тези дела не били осъждани друг път за извършено домашно насилие.
При прегледа на съдебната практика бе установена и тревожна тенденция някои съдебни състави да отказват защита
на пострадалите под предлог, че доказаните по делото посегателства (включително и върху общи деца) не представляват
„домашно насилие“, тъй като са част от спорове между страните относно родителските права, режим на лични контакти
с общите деца и тяхното възпитание25. Тенденцията на съда да
предоставя силно занижена защита на пострадалите или дори
да отказва такава изцяло заради „спорове“ между страните за
упражняване на родителските права спрямо общите деца е
трайно установена, а като особено фрапантен случай може да се
посочи гр. д. № 64020/2019 г. по описа на Софийския районен съд,
трето ГО, 149. с-в (по-късно разпределено на 84. с-в поради отвод
на съдията), по което съдът е обезсилил издадената в полза на
майка и двете ѝ деца заповед за незабавна защита, мотивирайки
се със заведеното от бащата дело по чл. 127, ал. 2 от Семейния
кодекс.
По друго дело съдът отива още по-далеч, като отхвърля като
неоснователна предявената от майка и двете ѝ деца молба за
защита, посочвайки че „на процесната дата ищцата не е дала
децата на ответника за осъществяване на определения от съда
режим на контакти, при което напълно естествено и разбираемо той я е нагрубил и обидил – няма как в това положение да
24

Решение № 100614 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 14302/2019 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в; Решение № 156859 от 03.07.2019 г. по гр. д. № 18753/2019 г. на Софийски районен съд, 86. с-в; Решение № 162921 от 12.07.2019 г. по гр. д. № 32257/2019 г.
на Софийски районен съд, 86. с-в.

25

Решение № 141103 от 14.06.2019 г. по гр. д. № 7584/2019 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в; Решение № 162924 от 12.07.2019 г. по гр. д. № 79889/2018 г. на Софийски районен съд, 86. с-в.
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ѝ подари китка цветя“. Тук следва да се отбележи, че майката
е отказала на бащата да вземе децата със себе си, тъй като на
процесната дата те са били болни с предписано домашно лечение, което е доказано по делото с писмени доказателства26.
Като порочна следва се определи констатираната съдебна
практика, в която въпреки изнесените в молбата по ЗЗДН данни за извършено домашно насилие и спрямо дете, същото не е
конституирано като молител служебно от съда (доколкото
молбата не е подадена и от името на детето). В този смисъл
са установени две решения на съда, в които е приел за доказано,
че ответниците – съжители на пострадалите жени и бащи на
общите им деца, са извършили психическо и физическо насилие
над майките в присъствие на децата, но не ги е конституирал
като молители и е издал заповеди за защита единствено в полза
на майките27.
В две решения е констатирана колебливост при определяне на
мерките за защита за пострадали майки и деца с оглед запазване
на личните контакти с бащата ответник. Така в едно от решенията си съдът налага на ответника баща мерките по чл. 5, ал. 1,
т. 2 и т. 3 от ЗЗДН, но сам дерогира забраната за приближаване
на молителите в дните, в които бащата има определени лични
контакти с пострадалото дете. В мотивите си съдът посочва,
че извършените от ответника актове на домашно насилие са
„породени в резултат от силно влошените отношения между
родителите във връзка с отглеждането на детето и стремежа на всеки от тях да спечели детето на своя страна, както
и от констатирани нарушения в режима на лични отношения
на бащата с детето“28. По друго дело съдът приема за доказано
извършеното психическо и физическо насилие върху майката в
присъствие на децата, но по отношение на родното на ответника дете налага единствено мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН,
26

Решение № 168918 от 05.08.2020 г. по гр. д. № 14447/ 2020 г. по описа на Софийски
районен съд, 117. с-в.

27

Решение № 47417 от 21.02.2019 г. по гр. д. № 7902/2018 г. на Софийски районен съд,
149. с-в; Решение № 80266 от 01.04.2019 г. по гр. д. № 76197/2018 г. на Софийски
районен съд, 149. с-в.

28

Решение № 75058 от 26.03.2019 г. по гр. д. № 88952/2017 г. на Софийски районен
съд, 89. с-в.
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приемайки, че „страните [родителите на детето] са в процес
на преговори относно определяне на режим на лични контакти
между бащата и детето, като и двете страни имат съгласие
да няма ограничаване на срещите на бащата с детето“, без да
коментира каква е реалната опасност от извършване на повторни актове на насилие върху детето, както и без да изследва
неимуществените вреди, които то е претърпяло29.
Като порочно следва да се определи и едно решение на съда,
с което е отхвърлена молбата за защита, предявена от майка
като законен представител на малолетната си дъщеря с твърдения за осъществено сексуално насилие върху нея от страна на
дядо ѝ. Като пропуск следва да се определи неназначаването на
комплексна психологическа и психиатрична експертиза на детето, която да установи налице ли са индикации за преживяно сексуално насилие от страна на детето30.
Като съдебен произвол следва да се определи едно решение на
съда, с което, след отхвърляне на молбата за защита на пострадалата, съдът я е осъдил да заплати на ответника сумата от
240 лв., представляваща направени от него разходи за посещение на програма за работа с извършители, която е бил задължен
да посещава с издадената по същото дело заповед за незабавна
защита. В мотивите съдът посочва: „Порочна според настоящия състав е практиката страни по делата да бъдат задължавани да посещават конкретен център, и то срещу заплащане.
Такива центрове следва да бъдат звена на държавни органи. Тъй
като преценката за назначаването е извършена от друг персонален състав, и по вътрешното си убеждение, че тя е изначално
погрешна, настоящият състав намира, че молителката следва
да заплати разноските за същата като деловодни такива“31. Доколкото в България няма „държавни“ центрове за работа с извършители, с посоченото решение съдебният състав обективира изначален отказ да налага мярката за защита по чл. 5, ал. 1,
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Решение № 80248 от 01.04.2019 г. по гр. д. № 345/2019 г. на Софийски районен съд,
149. с-в
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Решение № 101948 от 24.04.2019 г. по гр. д. № 77771/2018 г. на Софийски районен
съд, 86. с-в.
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Решение № 161427 от 09.07.2019 г. по гр. д. № 67670/2018 г. на Софийски районен
съд, 91. с-в.
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т. 5 от ЗЗДН, независимо от това доколко тя би способствала
за защита на пострадалото лице. Решението се явява произволно, тъй като направените от ответника разходи за посещение
на такава програма по никакъв начин не могат да се определят
като „деловодни“ и няма правно основание, въз основа на което
те да се възложат на загубилата делото молителка.
В други решения съдът правилно не изисква наличие на свидетел – очевидец на извършеното домашно насилие, а основава решението си на косвени свидетелски показания, както и на писмени доказателства за нанесени травми на пострадалата (когато
такива доказателства са налице). Така съдът приема твърдяното от молителката домашно насилие за доказано, като се основава на представено съдебномедицинско удостоверение, както и
на показания на свидетел, видял непосредствено след побоя пострадалата и възприел видимите по нея следи от насилие32. По
други дела също така съдът правилно приема, че причината за
извършеното насилие се явява ирелевантна, доколкото никаква
причина не може да оправдае такова посегателство33, както и че
ЗЗДН не предвижда нито реторсия, нито компенсация на вини,
а единствено неизбежната отбрана може да доведе до извод за
липса на насилие34. Като правилна се откроява и практиката,
според която домашното насилие по чл. 2, ал. 1 от ЗЗДН може да
бъде извършено единствено умишлено, а това по ал. 2 – и по непредпазливост35.
Като правилна се откроява и практиката на съда при определяне на мерките за закрила и размера на глобата да взема
предвид цялостното поведение на ответника, включително и
доказателствата за извършени от него актове на домашно на-

32

Решение № 79121 от 01.04.2019 г. по гр. д. № 10185/2019 г. на Софийски районен
съд, 88. с-в; Решение № 116171 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 21137/2019 г. на Софийски
районен съд, 88. с-в; Решение № 144115 от 19.06.2019 г. по гр. д. № 24300/2019 г. на
Софийски районен съд, 88. с-в.

33

Решение № 79121 от 01.04.2019 г. по гр. д. № 10185/2019 г. на Софийски районен съд,
88. с-в.

34

Решение № 138351 от 11.06.2019 г. по гр. д. № 23950/2019 г. на Софийски районен
съд, 139. с-в.

35

Решение № 124772 от 28.05.2019 г. по гр. д. № 14637/2019 г. на Софийски районен
съд, 139. с-в
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силие извън срока по чл. 10 от ЗЗДН36. Като правилна следва да се
определи и практиката на съда, в която приема, че извършеното домашно насилие поставя пострадалото лице в „подчинено
положение“. ЗЗДН не изисква извършеното домашно насилие да
има за цел или резултат поставяне в подчинено положение на
пострадалия, като в посочената практика съдът също не изисква настъпване на такива фактически елементи с оглед квалифициране на извършеното. Тази практика обаче държи сметка
за фундаменталната причина за извършване на домашното насилие по принцип, а именно установяването на контрол върху
жертвата37.
В заключение може да се посочи, че в практиката на Софийския районен съд се констатират, от една страна, незаконосъобразни и породени от предразсъдъци съдебни актове, предимно
постановявани по дела, по които страните имат общи дела. Голям е броят на молбите за защита, които се оттеглят, което е
лош атестат за ефективността на производството. От друга
страна, се установяват и прогресивни решения, в които съдът
предоставя необходимата защита на пострадалите, ръководейки се само от доказаните по делото релевантни обстоятелства.

2.2.
ПРАКТИКА ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
В тази част изследването обхваща актове на съдилищата,
постановени по дела, при което престъплението има характер
на домашно насилие, независимо от правната квалификация,
както и по дела за престъпления против половата неприкосновеност. Отново поради целите на изследването и обема съдебна практика, коментар е направен само на съдебни актове,
36

Решение № 124772 от 28.05.2019 г. по гр. д. № 14637/2019 г. на Софийски районен
съд, 139. с-в.
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Решение № 49941 от 25.02.2019 г. по гр. д. № 23512/2018 г. на Софийски районен
съд, 89. с-в; Решение № 58716 от 08.03.2019 г. по гр. д. № 73059/2018 г. на Софийски
районен съд, 89. с-в; Решение № 139768 от 13.06.2019 г. по гр. д. № 15295/2019 г. на
Софийски районен съд, 89. с-в.
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очертаващи системни проблеми в правоприлагането. В някои
случаи е представена конкретната фактология по делата, доколкото същата демонстрира реалната тежест и опасност на
домашното насилие, оставаща подценена от институциите в
страната. В изследването не са включени дела, по които прокуратурата е отказала да образува или е прекратила досъдебното производство.
Проучени са 21 решения и присъди, с които обвиняемият е
признат за виновен в извършване на лека телесна повреда, осъществена в условията на домашно насилие – престъпление по
чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 2 от НК, и на основание
чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност, като му
е наложена глоба. Установено е и едно решение по внесено предложение от прокурора по чл. 78а, с което обвиняемият е признат
за невиновен в извършване на лека телесна повреда, осъществена
в условията на домашно насилие38. По 12 дела пострадалото лице
е жена, а обвиняемият – мъж. По 8 дела поради непубликуването
на мотиви не става ясен полът на пострадалото лице, но става
ясно, че обвиняемият е лице от мъжки пол39.
Тенденцията при извършване на леки телесни повреди в условията на домашно насилие обвиняемият да се освобождава от
наказателна отговорност е пряка последица от определеното
от законодателя ниско по размер наказание за тези престъпления, което добре показва обществените нагласи спрямо домашното насилие като „незначителен“ и „преувеличен“ проблем.
Установени са 10 присъди по обвинения за извършени престъпления в условията на домашно насилие, като всички са осъдител-
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Решение № 74 от 09.03.2020 г. по адм. н. д. № 671/2019 г. на I с-в на Районен съд –
Ихтиман.
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Решение от 14.07.2020 г. по адм. н. д. № 222/2020 г. на Районен съд – Разград; Решение № 6 от 25.02.2020 г. по адм. н. д. № 29/2020 г. на I с-в на Районен съд –
Първомай; Решение № 215 от 16.09.2019 г. по адм. н. д. № 952/2019 г. на Районен
съд – Ямбол; Решение № 230 от 31.07.2020 г. по адм. н. д. № 441/2020 г. на V с-в на
Районен съд – Несебър; Решение № 439 от 09.03.2020 г. по адм. н. д. № 863/2020
г. на XXIV с-в на Районен съд – Пловдив; Решение № 1119 от 11.06.2019 г. по адм.
н. д. № 3091/2019 г. на XIV с-в на Районен съд – Пловдив; Решение № 260331 от
09.03.2021 г. по адм. н. д. № 4806/2020 г. на 27 с-в на Районен съд – Варна; Присъда
№ 50 от 14.05.2020 г. по н. о. х. д. № 2670/2019 г. на VI с-в на Районен съд – Стара
Загора.
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ни. По 7 присъди пострадалите лица са от женски пол. По една
присъда пострадали са мъж и жена – родители на подсъдимия40.
По една присъда единият пострадал е от мъжки пол – баща на
подсъдимия, но поради липсата на мотиви полът на втория пострадал не става ясен41. По една присъда полът на пострадалият
не става ясен, но става ясно, че подсъдимият е от мъжки пол42.
По всички дела подсъдимият е лице от мъжки пол. По всички
дела с изключение на две43 подсъдимият е осъден за множество
престъпления спрямо пострадалото лице / пострадалите лица.
По седем дела подсъдимият е признат за виновен в извършване на множество престъпления. Така по две от тях подсъдимите са осъдени за извършени в условията на домашно насилие
леки телесни повреди и закани за престъпления44. По едно дело
подсъдимият е признат за виновен в извършване на лека и средна
телесна повреда в условията на домашно насилие45. По едно дело
подсъдимият е признат за виновен в извършване на закана за
убийство в условията на домашно насилие, както и в извършване
на тежка телесна повреда и закана за убийство на друго лице46.
По едно дело подсъдимият е признат за виновен в нарушаване на заповед за защита, леки телесни повреди, извършени в условията на домашно насилие, и закани за убийство, извършени
в условията на домашно насилие47. По едно дело подсъдимият
е признат за виновен в извършване на средна телесна повреда,
противозаконно лишаване от свобода и транспортно престъп40

Присъда № 32 от 12.02.2020 г. по н. о. х. д. № 5109/2019 г. на 37. с-в на Районен съд –
Варна.
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Присъда от 20.02.2020 г. по н. о. х. д. № 681/2019 г. Районен съд – Разград.
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Присъда № 38 от 03.06.2019 г. по н. о. х. д. № 310/2019 г. на II с-в на Районен съд –
Несебър.
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Присъда № 38 от 03.06.2019 г. по н. о. х. д. № 310/2019 г. на II с-в на Районен съд –
Несебър; Присъда № 260021 от 06.10.2020 г. по н. о. х. д. № 1989/2020 г. на VII с-в
на Районен съд – Стара Загора.
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Присъда от 11.11.2019 г. по н. о. х. д. № 981/2019 г. II с-в на Районен съд – Ямбол;
Присъда № 260002 от 01.09.2020 г. по н. о. х. д. № 273/2020 г. на Районен съд –
Кърджали.
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Присъда от 20.02.2020 г. по н. о. х. д. № 681/2019 г. на Районен съд – Разград.
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Присъда № 5 от 18.02.2020 г. по н. о. х. д. № 378/2019 г. на Районен съд – Луковит.
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ление48. По едно дело подсъдимият е признат за виновен в извършване на опит за убийство в условията на домашно насилие,
закана за убийство спрямо друго лице и незаконно държане на огнестрелно оръжие – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК49.
Настоящото изследване не позволява коментар на всяка присъда поотделно, поради което по-долу са анализирани само част
от прегледаните съдебни актове, и то най-вече във връзка с установената фактология по делата.
С присъда от 11.11.2019 г. II състав на Районен съд – Ямбол е
признал подсъдимия, неосъждан, за виновен по обвинение за три
престъпления, извършени в условията на реална съвкупност на
24.04.2019 г.: закани за убийство по чл. 144, ал. 3 във връзка с ал. 1
от НК спрямо майка му и баба му и лека телесна повреда, извършена в условията на домашно насилие спрямо майка му, престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК. Съдът
е определил общо наказание за подсъдимия в размер на една година
и шест месеца лишаване от свобода. От мотивите към присъдата става ясно, че подсъдимият е бил известен на полицията във
връзка с подавани многократни сигнали за извършвано домашно насилие спрямо майка му, баба му и бившите му партньорки,
както и че същият има личностно разстройство „емоционално
нестабилна личност“, което обаче не изключва вменяемостта
му. Следва да се обърне внимание, че пострадалите жени са били
разпитани още в деня на извършване на престъпленията, като
са разказали подробно за извършените от подсъдимия посегателства спрямо тях. В съдебната фаза на процеса обаче и двете пострадали са заявили, че подсъдимият не е извършвал насилие над
тях, като съдът е отказал да кредитира така дадените показания50. Тази присъда е потвърдена от Окръжен съд – Ямбол изцяло,
като относно противоречията в показанията на пострадалите
жени съдът е посочил, че предвид агресивното поведение на подсъдимия по отношение на двете жени е разбираемо същите да
изпитват и страх от подсъдимия и поради това в негово при48

Присъда № 260004 от 12.11.2020 г. по н. о. х. д. № 524/2019 г. на I с-в на Районен
съд – Сливница.
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Присъда от 11.11.2019 г. по н. о. х. д. № 981/2019 г. II с-в на Районен съд – Ямбол.
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съствие да отричат и да омаловажават противоправните му
действия. В тази връзка съдът се позовава на показанията на
едната пострадала, дадени на досъдебната фаза: „Много пъти не
сме звъняли в полицията да се оплакваме, защото, ако разбере, че
сме се оплакали, ще ни убие“51. Като пропуск по това дело може
да се посочи неквалифицирането на извършените закани за убийство като такива в условията на домашно насилие, както и очевидно ниското по размер наказание.
С присъда от 18.02.2020 г. Районен съд – Луковит е признал
за виновен подсъдимия за извършени на 02.05.2019 г. три престъпления: закана за убийство в условията на домашно насилие
спрямо бившата му партньорка и майка на общото им дете –
престъпление по чл. 144, ал. 3, пр. 1-во и 3-то във връзка с ал. 1
от НК, както и тежка телесна повреда в условията на опасен
рецидив и закана за убийство спрямо нейна приятелка – престъпления по чл. 131а във връзка с чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2,
пр. последно и по чл. 144, ал. 3, пр. 1-во във връзка с ал. 1 от НК.
Производството е протекло по реда на съкратеното съдебно
следствие, като съдът е определил на подсъдимия едно общо
наказание в размер на девет години лишаване от свобода. По
делото е установено, че подсъдимият е извършил закана за
убийство и тежка телесна повреда по отношение на втората
жертва (приятелка на бившата му партньорка), тъй като тя
се е опитала да защити първата пострадала. След като е намушкал с нож втората жертва, извършителят е търсил и бившата си партньорка, но не е успял да я намери, тъй като тя се
е била скрила.
От мотивите към присъдата става ясно, че подсъдимият е
осъждан за изнасилване на възрастна жена, както и за средна телесна повреда спрямо лишен от свобода. Установено е, че бившата му партньорка и майка на общото им дете е развила емоционално разстройство с депресивни и тревожни симптоми, които
са довели до дезорганизация на личността ѝ, което е в причинно-следствена връзка с инцидента. Прави впечатление, че съдът
е осъдил лицето за закана за убийство, извършена в условията на
домашно насилие, мотивирайки се с връзката между извърши51

Решение от 18.02.2020 г. по в. н. о. х. д. № 351/2019 г. на Окръжен съд – Ямбол.

39

теля и пострадалата, без да изследва въпроса за предшестващо
системно извършвано домашно насилие спрямо нея52.
С присъда от 12.02.2020 г. 37. състав на Районен съд – Варна е
признал подсъдимия за виновен в извършване на общо пет престъпления спрямо родителите му: в периода от 20.12.2018 г. до
10.04.2019 г. в условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за защита по ЗЗДН, издадена в полза на родителите му, като нарушил задължението си да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо тях; на 03.04.2019 г. причинил
на единия си родител в условията на домашно насилие леки телесни повреди – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с
чл. 130, ал. 1 от НК; на 10.04.2019 г. причинил на другия си родител в
условията на домашно насилие леки телесни повреди – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 2 от НК; в периода от 20.12.2018 г. до 10.04.2019 г. в условията на продължавано престъпление се заканил с убийство по отношение на единия
си родител – престъпление по чл. 144, ал. 3 във връзка с ал. 1 от
НК; в периода от 20.12.2018 г. до 10.04.2019 г. в условията на продължавано престъпление се заканил с убийство по отношение
на другия си родител – престъпление по чл. 144, ал. 3 във връзка
с ал. 1 от НК. Производството е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, като съдът е наложил на подсъдимия
най-тежкото измежду определените наказания, а именно една
година и четири месеца лишаване от свобода.
От мотивите към присъдата става ясно, че през 2016 г. Районна прокуратура – Варна е прекратила досъдебно производство за
престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК, извършено от подсъдимия,
поради явна малозначителност на деянието. Прави впечатление,
че в периода 20.12.2018 г. – 10.04.2019 г. пострадалите са подавали
до полицейските органи сигнали за домашно насилие цели четири пъти, като извършителят е бил задържан едва на четвъртия път. По делото е установено, че вследствие на заканите за
убийство и физическото насилие над майката от страна на подсъдимия при нея са били установени данни за реакция на тежък
стрес и разстройство на адаптацията, смесена тревожно-депресивна реакция. У подсъдимия е установено разстройство на
52
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личността и поведението – „диссоциално личностово разстройство“, като същият е бил с изключително агресивно поведение,
без да изпитва съжаление или вина. Съдът е приел, че се касае
за личност с изключително висока степен на обществена опасност, която, макар до настоящия момент да не е била осъждана,
в изключително кратък период от време е извършила четири
умишлени престъпни деяния, две от които тежки по смисъла на
чл. 93, т. 7 от НК, и отличаващи се с изключителност, предвид
интензитета им (гранични с опит за убийство) и насочеността
им (към хора с ограничени способности за защита, които характеризират подсъдимия като изключително жестока личност,
склонна да проявява непредизвикано безгранична агресия)53. Въпреки тези констатации, определеното от съда наказание може
да се окачестви като твърде ниско.
С присъда от 12.11.2020 г. I състав на Районен съд – Сливница е
признал подсъдимия за виновен в извършване на няколко престъпления спрямо неговата партньорка и майка на общите им деца,
както и в извършване на транспортно престъпление. Подсъдимият е признат за виновен в това, че от края на декември 2018 г.
до 24.01.2019 г. в условията на продължавано престъпление в съвместно обитаваното жилище е причинил средна телесна повреда на пострадалата, счупване на пръст на ръката и счупване на
ушен хрущял, довело до обезобразяване – престъпление по чл. 129,
ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, както и в това, че от 22.01.2019 г. до
25.01.2019 г. в съвместно обитаваното жилище е лишил противозаконно пострадалата от свобода – престъпление по чл. 142а,
ал. 4 във връзка с ал. 1 от НК (стара редакция преди изм. ДВ, бр.
16 от 22.02.2019 г., сегашна ал. 5). Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 25.01.2019 г. е управлявал моторно превозно
средство след употреба на наркотични вещества – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Съдът е наложил на извършителя
най-тежкото от определените отделни наказания – седем години лишаване от свобода.
По делото е установено, че подсъдимият и пострадалата
имат родени три деца – на 15, 13 и 8 г., като още от началото
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на съжителството им подсъдимият започнал да тормози психически и физически пострадалата под предлог, че му изневерява.
Установено е, че насилието често е извършвано в присъствие на
децата. Насилието над пострадалата е било системно и се изразявало в изолиране от приятели и семейство, отнемане на лични
средства за комуникация, принуждаване да си „признава“ за изневери, побои, горене с цигари. От присъдата става ясно, че през
2018 г. подсъдимият е започнал да тормози пострадалата ежедневно, като през инкриминирания период е изтезавал жената,
за да изтръгне от нея признания за изневяра, и я е държал заключена в съвместно обитаваното жилище, от което тя е успяла да
избяга. Следва да се отбележи, че престъпленията са извършени
преди измененията на НК от февруари 2019 г. Това е и причината
за констатираните множество увреждания на пострадалата,
явяващи се леки телесни повреди (множество кръвонасядания по
различни части на тялото, следи от горене с цигари, следи от душене по шията), да не бъде повдигнато обвинение на подсъдимия.
По делото са разпитани трите малолетни деца, които са потвърдили насилието, извършвано от баща им спрямо майка им.
Прави впечатление, че вещите лица, обследвали свидетелската
годност на децата, са посочили, че при най-голямото дете не се
наблюдават данни да е травмирано, но същото демонстрира „заучен механизъм на агресивно поведение“. По отношение на второто дете – момиче, вещите лица посочват, че то е обект на
„синдром на родителско отчуждение“ спрямо майка му. По отношение констатираните противоречия в разпитите на едното
дете, дадени в съдебно заседание и в хода на досъдебното производство, съдът приема заключението на вещите лица, че се дължат на повлияване от хората, с които живее, и по-конкретно
от баба си, майката на баща си. По делото е установено и че подсъдимият злоупотребява с алкохол и психоактивни вещества,
чиято употреба е довела до враждебност, жестокост, ревност,
гняв, злоба и желание за наказване.
По делото са разпитани четирима съседи на подсъдимия и пострадалата, които са заявили, че често са чували скандали, удари и викове. Съдът е отделил специално внимание на показанията на един от свидетелите, който е заявил, че скандалите в
семейството са нещо нормално и че какво се случва в дома им,
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не е важно, щом се държат добре на обществено място. Съдът
посочва, че това мнение е морално укоримо и че е дълбоко вкоренено в народопсихологията ни54.
С присъда от 07.10.2020 г. Окръжен съд – Шумен е признал
подсъдимия за виновен в извършване на няколко престъпления,
извършени на 22.05.2019 г.: предумишлен опит за убийство на
бившата му съпруга в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6а и т. 9 във връзка с чл. 115 от НК, и закана за убийство спрямо колега на пострадалата – престъпление по
чл. 144, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, както и незаконно държане на
огнестрелно оръжие – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. Съдът
е оправдал подсъдимия по обвинението му за едро хулиганство и
му е определил едно общо наказание, а именно най-тежкото: петнадесет години лишаване от свобода, като е присъдил обезщетение на пострадалата жена в размер на 30 000 лв.
По делото е установено, че подсъдимият и пострадалата са
бивши съпрузи и имат три деца. Още от началото на съжителството им подсъдимият, който е злоупотребявал с алкохол, започнал да подлага жената на различни форми на домашно насилие – обиди, закани, побои, изолиране от близки. Пострадалата
неколкократно е напускала извършителя, но след негови молби и
увещания се е връщала при него. На 14.02.2019 г. страните са се
развели, но и след развода подсъдимият продължил да тормози
пострадалата, настоявал тя да се върне при него, звънял ѝ по
телефона, разпитвал къде и какво прави, обиждал я и я заплашвал, следял автомобила на неин колега, с когото тя пътувала за
работа, причаквал я пред жилището и местоработата ѝ и устройвал скандали. По делото е установено още, че на 16.05.2019 г.
подсъдимият е прикрепил проследяващо устройство към автомобила на колегата на бившата му съпруга, с когото тя пътувала на работа, с цел да я следи. Установено е, че подсъдимият е
преправил свой газов пистолет в боен такъв.
На 22.05.2019 г. пострадалата и нейният колега тръгнали за
работа с неговия автомобил, но подсъдимият със своя автомобил започнал да ги преследва по шосето и ги заставил да спрат,
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след което прострелял жената в главата и се заканил с убийство на колегата ѝ. След стрелбата подсъдимият се предал в полицията, като казал, че е застрелял жена си. На пострадалата
е направена животоспасяваща операция, която предотвратила
смъртта ѝ. По делото е установено, че дори след задържането
му подсъдимият е правил опити да се свърже с пострадалата
по телефона, като останал разочарован от факта, че не е успял
да я убие.
Прави впечатление, че въпреки посочените обстоятелства
по случая, прокурорът е предложил за деянието по чл. 116 от
НК наказанието да бъде определено далеч под законоустановения минимум от петнадесет години поради това, че се касаело
само за опит за убийство и заради сравнително доброто процесуално поведение на подсъдимия, но съдът не е приел тази теза.
Съдът е приел, че деецът е със завишена степен на обществена
опасност, предвид предишните му осъждания, многобройните
регистрирани нарушения като водач, характерното за личността му афективно отреагиране, чувство за притежание
и доминиране над пострадалата, които са констатирани от
експертите. В рамките на делото подсъдимият е изтъкнал,
че пострадалата и родителите ѝ не му разрешавали да вижда
децата си, той не издържал психически и именно заради това
започнал да преследва бившата си съпруга. Тази теза не е приета от съда, който е приел, че подсъдимият не е полагал грижи
за децата си докато е съжителствал с пострадалата, не се е
съобразявал с тяхното присъствие, когато вдигал скандали и
удрял съпругата си, като едно от децата му било силно стресирано от обстановката, в която живее, и започнало да заеква.
Съдът е кредитирал показанията на пострадалата и близките
ѝ, че подсъдимият ѝ се обажда по телефона не за да се интересува от децата, а за да отправя закани и обиди55. Посочената
защитна теза на подсъдимия – че е извършил нападенията над
съпругата си, тъй като не му разрешавала да вижда общите
им деца – е често срещана по делата по ЗЗДН и както се видя,
в някои случаи гражданският съд оправдава насилието именно
с такива аргументи. Като пропуск на прокуратурата по това
55
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дело следва да се посочи неповдигането на обвинение на извършителя за следене по чл. 144а от НК на пострадалата.
При прегледа на съдебната практика бяха установени четири
решения на въззивни съдилища, с които са потвърдени или изменени присъди за извършени престъпления срещу жени. С решение от 22.07.2020 г. Апелативен съд – Варна е изменил присъда от
27.09.2019 г. на Окръжен съд – Варна, с която подсъдимият е бил
признат за виновен за убийството на съпругата си – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК, и му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от осемнадесет години, което поради
проведено съкратено съдебно следствие съдът намалил на дванадесет години. С присъдата били уважени гражданските искове
на ищците – родители на пострадалата, в размер на по 50 000
лв.56 С решението си Апелативен съд – Варна е увеличил срока на
наказанието „лишаване от свобода“ от осемнадесет на двадесет
години, което е намалил с една трета, и е определил за изтърпяване наказание лишаване от свобода за срок от тринадесет
години и четири месеца, а също така е увеличил присъдените
обезщетения на родителите до предявения им пълен размер на
по 100 000 лв.
По делото е установено, че непосредствено след сватбата
подсъдимият започнал да подлага пострадалата на различни
форми на насилие, като многократно ѝ е налагал жестоки побои.
На 08.02.2019 г. двамата съпрузи подали молба за развод, но продължили да съжителстват в едно и също жилище. На 24.02.2019 г.
подсъдимият счупил телефона на съпругата си и започнал жестоко да я бие, като я удрял с юмруци по главата и тялото, блъскал главата ѝ в стената на хола, включително и в ръба на комина, удрял я с леснодостъпни за него предмети и я душил, като я
хващал в областта на шията и със сила притискал горницата на
пижамата ѝ около шията. Около 19.30 часа виковете и писъците
на пострадалата били чути от съседи, но те не извикали полиция. Около 20.10 ч. пострадалата успяла да се отскубне от подсъдимия, позвънила на вратата на съседи (същите, които са чули
писъците ѝ преди това) и ги помолила да се обадят в полицията,
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като обяснила, че подсъдимият я е бил и ѝ е счупил телефона. Съседът предложил на пострадалата тя лично да отиде в полицията, тъй като в близост имало полицейски участък, но тя отказала и тръгнала да се прибира в квартирата. След нея тръгнали
въпросните съседи, като единият от тях казал на подсъдимия
да спрат да се карат, а на пострадалата казал да спре да дразни
съпруга си. Пострадалата жена влязла в спалнята и се заключила
там, а по-късно подсъдимият с помощта на майка си събрал свои
вещи и напуснал квартирата. На 25.02.2019 г. между 4.30 и 7.30 ч.
жената е починала от мозъчен кръвоизлив в резултат на нанесените ѝ от съпруга ѝ травми. По делото е установено, че пострадалата се е страхувала от подсъдимия и е оттегляла жалбите
си до полицията си срещу него.
Прави впечатление, че първоинстанционният съд е определил степента на обществена опасност на личността на дееца
като ниска, тъй като е с чисто съдебно минало и не е криминално проявен. Апелативен съд – Варна обаче е приел, че степента
на обществена опасност на дееца е висока, като се е позовал на
системно извършваните над жената побоища, трайно прилагания, повтарящ се през годините начин на извършване на физическо насилие, желанието за надмощие над жертвата, системната употреба на значителни количества алкохол, особените
сексуални предпочитания на извършителя, заснемани на снимков материал, съхраняване на изображения с перверзно порнографско съдържание. Престъплението по това дело е извършено
един ден преди влизане в сила на промените в НК, с които убийството и други престъпления в условията на домашно насилие
бяха въздигнати в квалифицирани състави.
С решение от 20.06.2019 г Апелативен съд – Пловдив е изменил присъда на Окръжен съд – Пловдив от 15.02.2019 г., с която
подсъдимият бил признат за невиновен в това, че на 28.03.2018 г.
е направил опит умишлено да умъртви рождения си баща –
престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 115 от НК, и е
признат за виновен в това, че на 28.03.2018 г. се е заканил с убийство на сестра си и на майка си, като на майка си нанесъл и средна телесна повреда, като му е определил едно общо най-тежко
наказание в размер шест години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим, но е пропуснал да наложи наказанието в
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диспозитива57. Въззивната инстанция е потвърдила присъдата
във всички части, като е я изменила единствено в частта относно липсващия диспозитив.
По делото е установено, че подсъдимият е осъществявал системно домашно насилие върху родителите си, като срещу него
в полза на баща му е била издадена заповед за защита по ЗЗДН,
съгласно която извършителят е бил задължен да не извършва домашно насилие спрямо баща си, бил е отстранен от жилището и
му е било забранено да се доближава до него и до пострадалия. Тъй
като подсъдимият нарушил заповедта за защита от домашно
насилие, бил осъден за престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК, като
отделно бил признат за виновен и за извършено престъпление по
чл. 144, ал. 3 от НК за отправени закани за убийство към баща си.
За тези престъпления на подсъдимия било наложено едно общо,
най-тежко наказание в размер на пет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено за срок от три години.
На 28.03.2018 г. подсъдимият за пореден път нападнал родителите си, като започнал да ги бие и да ги заплашва с убийство.
Той се заканвал с убийство и на сестра си, която правила опити
да защити майка си и баща си. След удар по главата с цепеница
бащата на подсъдимия починал. Назначената по делото експертиза е показала, че причината за смъртта на бащата е болестна
и не е в резултат на нанесените му травми. Като пропуск на
прокуратурата следва да се посочи неповдигането на обвинение
на извършителя за нарушаване на заповедта за защита спрямо
баща му, изразяващо се в нанесения му и приет за доказан побой
на 28.03.2018 г., с който подсъдимият е нарушил забраната да извършва домашно насилие върху баща си.
С решение от 24.03.2020 г. III състав на Апелативен съд – Пловдив е потвърдил изцяло присъда от 14.10.2019 г. на Окръжен съд –
Стара Загора, с която подсъдимият е признат за виновен в това,
че на 07.01.2019 г. умишлено е умъртвил съпругата си – престъпление по чл. 115 от НК, и след провеждане на съкратено съдебно
следствие е осъден на осем години лишаване от свобода, както
и да заплати на гражданския ищец – общото им дете, обезще57

Решение № 118 от 20.06.2019 г. по в. н. о. х. д. № 162/2019 г. на I с-в на Апелативен
съд – Пловдив.
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тение за причинените му от престъплението неимуществени
вреди в размер на 100 000 лв., като предявеният граждански иск
за сумата до 250 000 лв. е отхвърлен като недоказан. По делото е
установено, че на 07.01.2019 г. между подсъдимия и пострадалата
възникнал конфликт по въпроса кой да упражнява родителските
права върху детето след планирания развод. Конфликтът се задълбочил, в резултат на което подсъдимият нанесъл на пострадалата общо седем наранявания с нож по торса, шията и ръцете,
от които увреждания жената починала след няколко минути.
Според подсъдимия по време на семейния скандал той самият
получил две повърхностни наранявания, за които твърдял, че са
нанесени с нож от пострадалата, но назначената експертиза е
посочила, че те са от такова естество, че могат да бъдат получени както от чужда, така и от собствена ръка.
Съдът е приел, че подсъдимият е склонен да доминира чрез
пасивно налагащ се обсебващ модел на поведение, стреми се към
власт и контрол на всяка цена, манипулативен е, с тенденция
да прехвърля отговорностите и вината върху другите. Съдът е
приел за доказано, че подсъдимият е извършвал психическо, емоционално и икономическо насилие върху пострадалата. Наказанието на подсъдимия е определено от съда при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно чистото
му съдебно минало, добрите му характеристични данни, трудовата заетост, възрастта, самопризнанията и критичното му
отношение към извършеното. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът е възприел единствено младата възраст на пострадалата, както и че е майка на детето на подсъдимия, но не и установеното системно извършвано домашно
насилие върху нея58.
С решение от 27.10.2020 г. Софийският градски съд е потвърдил изцяло присъда от 04.03.2020 г. на Софийския районен съд, с
която е признал подсъдимия за виновен в това, че на 29.03.2018 г.
отправил закана за убийство на пострадалата – чл. 144, ал. 3 във
връзка с ал. 1 НК, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК, и го е осъдил на
наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, чието
58
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Решение № 51 от 24.03.2020 г. по в. н. о. х. д. № 62/2020 г. на III с-в на Апелативен
съд – Пловдив.

изпълнение е отложил за срок от три години. По делото е установено, че подсъдимият и пострадалата са живели на съпружески начала и имат общо дете. След раздялата пострадалата
заживяла заедно с дъщеря си при своя приятелка, а на 29.03.2018 г.
подсъдимият е проникнал в жилището и нанесъл на пострадалата побой, като я е заплашил с убийство. Жената успяла да се обади на телефон 112, където съобщила за нападението, след което
подсъдимият избягал, но по-късно бил задържан. Съседка на пострадалата чула викове и шум от удари, видяла през прозореца
на апартамента си непознат за нея мъж да напуска жилищната
кооперация и слязла до апартамента на пострадалата, която ѝ
разказала за случилото се, като била изплашена и със зачервявания по лицето. Софийският градски съд е посочил, че Софийският
районен съд е разгледал задълбочено проблематиката на деяния,
извършени в условията на домашно насилие, за каквото може да
се счита и настоящото, които най-често не се извършват пред
никого, като в тази връзка е анализирал показанията на пострадалата внимателно и е постановил осъдителна присъда въпреки
липсата на други свидетели – очевидци на случилото се59.
Прегледът на практиката установи и пет решения, с които
обвиняемите лица са признати за виновни в извършено следене
по чл. 144а, ал. 1 от НК и са освободени от наказателна отговорност с налагане на глоба, като по всички дела пострадалите са
жени, а обвиняемите – мъже60. По едно от делата е установено,
че пострадалата и обвиняемият са имали романтична връзка,
но престъплението не е квалифицирано по чл. 144а, ал. 3 от НК,
доколкото страните не са съжителствали заедно61.
С присъда от 20.05.2020 г. Районен съд – Кюстендил е признал
за виновен подсъдимия за извършени две престъпления – хули59

Решение № 260100 от 27.10.2020 г. по в. н. о. х. д. № 2583/2020 г. на НО XIII възз.
с-в на Софийски градски съд.
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Решение № 5 от 10.01.2020 г. по адм. н. д. № 430/2019 г. на Районен съд – Левски;
Решение № 173 от 08.06.2020 г. по адм. н. д. № 119/2020 г. на I с-в на Районен съд –
Дупница; Решение № 407 от 22.07.2020 г. по адм. н. д. № 729/2020 г. на XIV с-в на
Районен съд – Плевен; Решение № 416 от 24.07.2020 г. по адм. н. д. № 724/2020 г.
на XIV с-в на Районен съд – Плевен; Решение от 27.11.2019 г. по адм. н. д. № 815/2019 г.
на Районен съд – Разград.
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Решение № 407 от 22.07.2020 г. по адм. н. д. № 729/2020 г. на XIV с-в на Районен
съд – Плевен.
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ганство по чл. 325, ал. 1 от НК и следене по чл. 144а, ал. 1 от НК,
като отново пострадалият е лице от женски пол62.
С решение от 05.11.2020 г. Окръжен съд – Плевен е потвърдил
като правилно определение на Районен съд – Плевен, с което извършителят е настанен за принудително лечение по Закона за
здравето в психиатрично заведение. По делото е прието, че лицето страда от психическо заболяване, поради което е действало в състояние на невменяемост, когато е извършило обществено опасно деяние, а именно в периода от пролетта на 2019 г. до
19.01.2020 г. системно е следяло непълнолетно момиче63.
Прегледът на постановените присъди за престъпления против половата неприкосновеност показва добре познатата тенденция за този вид престъпления съдът да налага ниски по размер
наказания, за което способства и институтът на съкратеното
съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК.
Така Районен съд – Свиленград е наложил на подсъдимия най-тежкото от две определени наказания, а именно три години лишаване
от свобода за изнасилване по чл. 152, ал. 3, т. 2 от НК и за нарушаване на заповед за защита по чл. 296, ал. 1 от НК, като делото е
протекло по реда на съкратеното съдебно следствие64. Този случай
ясно показва нуждата от въвеждане на квалифициран състав на изнасилването, извършено в условията на домашно насилие.
По друго дело Районен съд – Варна след проведено съкратено
съдебно следствие е наложил на подсъдимия най-тежкото от
определените общо три наказания, а именно лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца, чието изпълнение е отложил за пет години. Присъдата е постановена за извършени от
подсъдимия опит за изнасилване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и опит за
блудство по чл. 150, ал. 1 по НК по отношение на една пострадала
и довършено блудство по чл. 150, ал. 1 от НК с друга пострадала65.
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Присъда № 20 от 20.05.2020 г. по н. о. х. д. № 1376/2019 г. на X с-в на Районен съд –
Кюстендил.
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Решение № 260040 от 05.11.2020 г. по в. ч. н. д. № 830/2020 г. на I с-в на Окръжен
съд – Плевен.
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Присъда № 1 от 13.01.2020 г. по н. о. х. д. № 825/2019 г. на I с-в на Районен съд –
Свиленград.
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Присъда № 2 от 07.01.2020 г. по н. о. х. д. № 5216/2019 г. на 27. с-в на Районен съд – Варна.
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Районен съд – Генерал Тошево е наложил на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от три години за довършено
изнасилване в условията на опасен рецидив – престъпление по
чл. 152, ал. 3, т. 5 от НК, като следва да се подчертае, че по това
дело не е проведено съкратено съдебно следствие66.
По друго дело Районен съд – Свиленград е наложил на подсъдимия едно общо наказание – лишаване от свобода за четири години,
след провеждане на съкратено съдебно следствие. Подсъдимият
е признат за виновен за опит за изнасилване по чл. 152, ал. 1, т. 2
от НК и довършено блудство по чл. 150, ал. 1 от НК спрямо едно
и също лице 67.
Районен съд – Пловдив е осъдил подсъдимия на две години и
осем месеца лишаване от свобода за извършено изнасилване по
чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК, като делото е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие68.
Окръжен съд – Бургас е определил едно общо, най-тежкото
измежду две наказания – две години лишаване от свобода, като
подсъдимият е признат за виновен в извършване на отвличане
по чл. 142, ал. 1 от НК и изнасилване по чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК
спрямо едно и също лице, като делото е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие. Следва да се отбележи, че подсъдимият и пострадалата са имали връзка, без да съжителстват
заедно, като в миналото извършителят е осъждан за отвличане
и принуда на същата жена69.
По едно дело съдът е наложил на подсъдимия едно общо наказание от петнадесет години лишаване от свобода въпреки проведеното съкратено съдебно следствие. Съдът е признал извършителя за виновен в извършване на блудство по чл. 150, ал. 1 от
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Присъда № 2 от 30.01.2020 г. по н. о. х. д. № 4/2018 г. на Районен съд – Генерал
Тошево.
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Присъда № 3 от 11.02.2020 г. по н. о. х. д. № 17/2020 г. на I с-в на Районен съд – Свиленград.
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Присъда № 193 от 06.08.2020 г. по н. о. х. д. № 3857/2020 г. на XI с-в на Районен
съд – Пловдив.
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Присъда № 39 от 28.07.2020 г. по н. о. х. д. № 734/2020 г. на I с-в на Окръжен съд –
Бургас.
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НК и изнасилване в условията на опасен рецидив по чл. 152, ал. 3,
т. 5 от НК на едно и също лице70.
По друго дело Районен съд – Бургас е наложил на подсъдимия
наказание седем години лишаване от свобода за довършено изнасилване на едноутробната му непълнолетна сестра – престъпление по чл. 152, ал. 2, т. 1 от НК, като делото не е проведено по
реда на съкратеното съдебно следствие71.
По друго дело Районен съд – Стара Загора е наложил на подсъдимия определеното измежду две най-тежко наказание – лишаване от свобода за шест години за извършено блудство по
чл. 150, ал. 1 от НК и изнасилване в условията на опасен рецидив по
чл. 152, ал. 3, т. 5 от НК спрямо едно и също лице, като делото не
е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие72.
В заключение, в практиката на съдилищата по наказателни
дела се наблюдава същата противоречивост като в практиката
но ЗЗДН. Редица присъди и решения подценяват насилието срещу жени, проявявайки неоправдана снизходителност към извършителите и оценявайки относимите факти през призмата на
различни предубеждения. Други съдебни актове отдават дължимото на тежестта на тези престъпления и на страданията на
жертвите. Като цяло съдебната практика по наказателни дела
не е консолидирана, което се дължи както на късните и недостатъчни изменения в законодателството, така и на непридаване
на дължимото значение на този тип престъпления от съдебните органи.
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Присъда № 3 от 05.02.2020 г. по н. о. х. д. № 415/2019 г. на IV с-в на Районен съд –
Провадия.
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Присъда № 260003 от 28.08.2020 г. по н. о. х. д. № 1000/2020 г. на Районен съд –
Бургас.
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Присъда № 264 от 22.06.2020 г. по н. о. х. д. № 1077/2020 г. на IX с-в на Районен
съд – Стара Загора.
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3.
НАСОКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВНАТА
РАМКА В СВЕТЛИНАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ

3.1.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЖЕНДЪРНИЯ АСПЕКТ НА
НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ В НАКАЗАТЕЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Макар, както е видно от по-горе, българският НК да предлага
защита от насилие срещу жени, това става основно чрез общи
състави, предвиждащи санкции за различни форми на насилие без
оглед на каквито и да било съображения, свързани с пола. Дори изнасилването по чл. 152 от НК, жертва на което може да бъде само
жена, не взема предвид евентуалния джендърен аспект на това
престъпление. Джендърният аспект би бил включен, ако в унисон с чл. 3 от Истанбулската конвенция наказателният състав
взема предвид дискриминационния елемент на престъплението.
Това в наказателното право става по два начина – чрез установяване на изискване дискриминационните подбуди да бъдат отчетени като отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства или чрез формулиране на специални тежко наказуеми
(квалифицирани) състави от рода на чл. 116 и чл. 131 от НК. Тези
състави предвиждат по-тежки наказания съответно за убийство и за причиняване на телесна повреда в редица хипотези,
сред които са например извършването на деянието по расистки или ксенофобски подбуди. Тези допълнения в НК бяха приети с
цел въвеждане на изискванията на Рамково решение 2008/913/ПВР
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на Съвета на Европейския съюз от 28 ноември 2008 г. относно
борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия
посредством наказателното право. С Резолюция СОМ(2016)01092916/0062(NLE) от 12 септември 2017 г. Европейският парламент
препоръчва допълването на Рамковото решение чрез въвеждане на допълнителни защитени признаци, като сексизма, сексуалната ориентация, джендърната идентичност и сексуалните характеристики. На свой ред чл. 49, т. 2 от Истанбулската
конвенция изисква държавите да предприемат необходимите
законодателни или други мерки, за да осигурят, че ефективното
разследване и наказателно преследване на предвидените в нея
престъпления се извършва „в съответствие с основните принципи на правата на човека и с оглед на джендърното разбиране за
насилието“. Вземането предвид на дискриминационния аспект
на насилието срещу жени произтича и от практиката на Европейския съд по правата на човека73.
За разлика от голямото мнозинство от наказателни закони
в Европа, общата част на българския НК не съдържа списък от
фактори, които следва да бъдат взети под внимание от съда
като отегчаващи (или смекчаващи) вината обстоятелства. Българската наказателноправна доктрина оставя на преценката на
съда кои обстоятелства да приеме за отегчаващи и кои – за смекчаващи във всеки конкретен случай. Това открива широко поле за
произвол в правоприлагането, както показва част от цитираната по-горе съдебна практика. Освен това тази празнота налага,
в случай че законодателят реши да въведе дискриминационния
аспект на насилието срещу жени, изискване за формулиране на
специални тежко наказуеми състави по подобие на тези в чл. 116
и чл. 131 от НК във всички хипотези на насилие, които, както се
вижда от горния анализ, са многобройни. За да се избегне подобна
тромава процедура, най-елегантният подход би бил следването
на европейския опит – въвеждане в общата част на НК на специална разпоредба, регламентираща отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, в която сред отегчаващите да бъде
посочен дискриминационният аспект на насилието срещу жени,
както и други защитени признаци.
73
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В допълнение, в съставите за публично подбуждане към омраза, дискриминация и насилие в чл. 162, ал. 1, за употреба на насилие по чл. 162, ал. 2 и за участие в тълпа по чл. 163 следва да се
добавят и други защитени признаци в съответствие с препоръката на Европейския парламент за допълнение към Рамковото
решение от 2008 г. Няма причина етническите и религиозните
общности, както и лицата с определени политически убеждения да са защитени от реч на омразата и от насилия, свързани
с тяхната идентичност, а жените да не са. Подобна празнота в
българското законодателство е в крещящо противоречие с международните стандарти и препоръки, свързани с борбата с насилието срещу жени.

3.2.
ПРАВА НА ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ
Жените – жертви на насилие, са пострадали лица по смисъла
на Директива 2012/29/ЕС. Те са специално упоменати като такива
в съображение 17, което на свой ред възпроизвежда международно
наложилата се дефиниция на насилие срещу жени. Но дефиницията
на пострадало лице в българския НПК се различава от тази в член 2
от Директивата. Според чл. 74 от НПК пострадал е лицето, което
е претърпяло имуществени и неимуществени вреди от престъплението. При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници. Българското право припознава четири „реда“
наследници, всички те с презумирана „кръвна“ връзка с починалия.
В първи ред са включени децата на починалия, включително осиновените при пълно осиновяване или при заместване техните низходящи. Във втори ред са възходящите родители на починалия. В
трети ред са братята и сестрите на починалия и при заместване
техните низходящи, както и низходящите от втора и по-горна
степен. В четвърти ред са роднините по съребрена линия до шеста степен. Преживелият съпруг наследява с наследниците си от
съответния ред и изключва тези от четвърти ред.
Според член 2.1а от Директивата „жертви“ са претърпелите
вреди физически лица, както и членовете на неговото/нейното
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семейство, които са претърпели вреди в резултат от смъртта
на лицето. „Членове на семейството“ означава съпругът/съпругата, лицето, което живее с жертвата „в ангажирана, постоянна и стабилна интимна връзка в общо домакинство“, както и
роднините по пряка линия, братята и сестрите и издържаните
от жертвата лица. Така „жертвата“ по смисъла на Директивата се определя в по-голяма степен от актуалната връзка и актуално претърпените вреди за лицето от загубата на починалия, а не толкова от „кръвното“ родство, което невинаги може
да породи актуална връзка и съответно – актуална загуба. По
смисъла на Директивата съвместно съжителстващите еднополови двойки представляват семейство, като всеки партньор
има право да бъде конституиран в наказателното производство
като пострадал.
С Тълкувателно решение 1/2016 г. от 21 юни 2018 г. Върховният
касационен съд приема, че материално легитимирани да получат
обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смърт на
техен близък, са лицата, посочени в Постановление № 4 от 25 май
1961 г. и Постановление № 5 от 24 ноември 1969 г. на Пленума на
Върховния съд, и по изключение всяко друго лице, което е създало
трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от
неговата смърт продължителни болки и страдания. В наказателния процес обаче тази материална легитимация е стеснена
само до лицата, изброени в горните две постановления, до братята и сестрите на починалия, както и до неговите възходящи
и низходящи от втора степен. Те са тези, които могат да бъдат
конституирани като пострадали по смисъла на чл. 74 от НПК.
Постановление № 5 от 24 ноември 1969 г. допуска, наред с роднините, обезщетение да може да получи и лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено
увреждане, без да е бил сключен брак, „ако това съжителство не
съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала“. През 1969 г. съжителството на еднополови двойки със сигурност е противоречало на правилата на комунистическия морал. В практиката на съдилищата, доколкото изобщо допускат
конституиране като пострадали на лица във фактическо съжителство, последното се свежда до „съжителство между две лица
от различен пол на съпружески начала и преди оформяването му
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в брак“74. Недопускането на конституиране като пострадали на
лица във фактическо съжителство като еднополови двойки е
непълно транспониране на Директива 2012/29/ЕС. Когато нейният член 2 говори за „ангажирана, постоянна и стабилна интимна връзка в общо домакинство“, той няма предвид само „съжителство между две лица от различен пол“. Подобно тълкуване
е ограничително. За пълното транспониране законът следва да
бъде изменен, за да се избегне дискриминационното му прилагане.
Алтернативно той трябва да бъде изтълкуван разширително с
ново тълкувателно решение на Върховния касационен съд.
Друг важен въпрос за правата на пострадалото лице съгласно
Директива 2012/29/ЕС е подкрепата от службите за подкрепа на
жертвите на престъпления по чл. 9. Тази разпоредба предвижда като минимум широк спектър от действия и мерки, свързани с информация, съвети и подкрепа от значение за правата на
жертвите; информация за всички подходящи съществуващи специализирани служби за подкрепа; емоционална и психологическа
подкрепа; съвети, свързани с финансови и практически въпроси,
свързани с престъплението; съвети относно риска от виктимизиране. Чл. 9, т. 3 от Директивата предвижда специализираните
служби да предлагат целева и интегрирана подкрепа за жертвите със специфични нужди, като жертви на сексуално насилие,
жертвите на насилие, основано на пола, и жертвите на насилие
при близки взаимоотношения.
Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали
от престъпления (ЗПФКПП) и ЗЗДН предвиждат подкрепа и финансова компенсация на някои жертви на насилие, но тя е ограничена и не транспонира цялостно изискванията на Директивата. По-специално, макар ЗЗДН да предвижда целева подкрепа
(но не и финансова компенсация) на жертви на домашно насилие,
той не съдържа изискване тя да бъде интегрирана. Освен това
подкрепата по този закон е ограничена до жертвите на домашно
насилие и не покрива жертвите на насилие срещу жени. ЗПФКПП
предвижда подкрепа и компенсация общо за жертвите на престъпления само за претърпени имуществени вреди. Той също
74
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така не съдържа изискване за целева и интегрирана подкрепа на
жертви със специфични нужди, и по-специално на такива, които са жертви на джендърно базирано насилие. Тези изисквания
на Директивата следва да се въведат. Най-подходящият начин
това да стане е чрез допълнение към ЗПФКПП.
Една от ключовите гаранции за справедливо правосъдие по
отношение на пострадалото лице е осигуряването на адекватна правна помощ още от самото начало на наказателното производство. Обща препоръка № 35 на Комитета за премахване на
дискриминацията по отношение на жените (КПДОЖ) изисква
осигуряване на „безплатна или евтина правна помощ с високо
качество“ за жените – жертви на насилие, и членовете на техните семейства. Противно на това, чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона
за правната помощ предвижда предоставяне на безплатна правна помощ само на „пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства
и желаят да ползват адвокатска защита“. В тази разпоредба не
става дума по-общо за жени – жертви на насилие, а само за някои категории от тях. В допълнение, алинея 3 от същия член определя много нисък праг на подпомагане („съобразно определения
за страната размер на линията на бедност“), който изключва
и много пострадали от домашно или сексуално насилие или от
трафик на хора.
Правната рамка за предоставяне на безплатна правна помощ в
България като цяло е недопустимо ограничителна. Тя не обхваща
много бедни хора, които не могат да си позволят наемането на
адвокат. Това се отнася и за жените – жертви на насилие, включително тези от тях, които са жертви на домашно и сексуално
насилие, както и на трафик, макар и да са формално упоменати в
чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ. Тази правна рамка
следва да се измени, като се разшири нейният обхват по начин,
който да включи в него всички жени – жертви на насилие.
Важен елемент от ефективното упражняване на правата на
пострадалото лице е установяване на ефективни механизми за
защита на особено уязвимите членове на обществото. В този
план в препоръките си към България след разглеждането на осмия периодичен доклад от февруари 2020 г. КПДОЖ изисква съз-
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даване на ефективен независим механизъм за подаване на жалби
за жени, настанени в психиатрични или социални институции,
както и за ефективно разследване на случаите на смърт и малтретиране в тях. В България тези институции се посещават
от Националния превантивен механизъм (НПМ) за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне
и наказание към омбудсмана, който е създаден след ратифицирането от България на Факултативния протокол към Конвенцията
против изтезанията на ООН през 2011 г. НПМ има достатъчно
правомощия да осъществява превантивен мониторинг на тези
институции и да прави проверки по жалби на пострадали. Той
може да сигнализира компетентните органи по случаи на смърт
и малтретиране. Но той не може да предоставя правна помощ
на жертвите и не може да участва в наказателни производства
по такива дела. Досегашният български опит сочи, че неправителствените организации могат ефективно да допълват дейността на НПМ и да предлагат разнообразни форми на подпомагане, включително правна помощ в рамките на наказателни
производства, на жертвите. Поради това е уместно на тях да
бъде предоставена възможност да посещават институциите и
да подпомагат настанените в тях. Тази възможност следва да
бъде въведена чрез допълнения в нормативната уредба, регулираща настаняването в тях и тяхната дейност.
Член 21 от Директива 2012/29/ЕС изисква държавите членки да
предприемат мерки за защита на личния живот на пострадалите, включително на личните характеристики на жертвата,
взети предвид при индивидуалната оценка, както и на техните изображения. В допълнение, член 23 от Директивата изисква в хода на разследването за жертвите със специфични нужди,
сред които може да бъдат и жени – жертви на насилие, да бъдат предприети редица мерки, като извършване на разпитите
в специални помещения, извършване на разпитите от специално
обучени професионалисти, извършване на разпитите от едни и
същи лица и специално по отношение на жертвите на джендърно базираното насилие – извършване на разпитите по правило
от лица от същия пол, освен в изключителни случаи. Относимите разпоредби в НПК не транспонират адекватно тези изисквания. Необходимо е те да се допълнят.
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3.3.
НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ И НАКАЗВАНЕ
Българската уредба на наказателното преследване и наказване в случаи на насилие срещу жени и домашно насилие претърпя няколко изменения през последните години, но в много
пунктове остава неадекватна и несъответна на препоръките
на международните органи и институции. Това се отнася, на
първо място, до въвеждането на джендърния аспект на насилието, за който стана дума по-горе. Има обаче и редица други
несъответствия.
Обща препоръка № 35 на КПДОЖ изисква увеличаване на възможностите за наказателно преследване по общия ред на джендърно базираното насилие. Препоръка Rec(2002)5 на Комитета
на министрите на Съвета на Европа също изисква преследване
по общия ред и подходящи санкции за всички форми на насилие
срещу жени, включително в интимните партньорства. На свой
ред специалният докладчик за насилието срещу жените, неговите причини и последствия също обърна внимание на необходимостта от въвеждане на възможност за преследване по общия
ред на средни и тежки телесни повреди по членове 128 и 129 от
НК в условията на домашно насилие. С въвеждането през 2019 г.
на домашното насилие в квалифицирания състав на чл. 131 от НК
възможностите за преследването му по общия ред се увеличиха.
Въпреки това изискването за преследване по общия ред и подходящи санкции за всички форми на насилие срещу жени не е изпълнено. Изменението в чл. 131 засяга само домашното насилие, но
не и другите форми на насилие срещу жени. Според чл. 161 остават да се преследват по частен ред редица други престъпления,
които може да представляват насилие срещу жени, като заканата срещу другиго с престъпление против неговата личност,
леката и средна телесна повреда по чл. 132, телесната повреда
по чл. 132, причинена на брат или сестра. Тази прекомерно широка рамка на преследването по частен ред на различни форми
на насилие, включващи жените като най-чести техни жертви,
следва да се промени. Наказателното преследване за тези престъпления следва да стане от общ характер.
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Значителна част от препоръките на международните органи и институции засягат криминализирането на определени
деяния, извършени в определен контекст. В препоръките си от
2011 г. Комитетът срещу изтезанията (КСИ) препоръча криминализиране на домашното насилие като престъпление от общ
характер. КСИ повтаря тази препоръка през 2017 г., по време на
разглеждането на шестия периодичен доклад на България. През
2018 г. криминализиране на домашното насилие препоръчва и Комитетът по правата на човека на ООН (КПЧ). Още един орган на
ООН – КПДОЖ, отправя подобни препоръки на два пъти по време
на разглеждането на периодичните доклади на България – през
2012 и 2020 г. Макар тези препоръки да изхождат от авторитетни договорни органи на ООН, България не ги е изпълнила вече близо десет години. В НК са криминализирани редица деяния, които
могат да бъдат извършени в контекста на домашно насилие. За
някои от тях, като например убийството и телесните повреди,
са предвидени завишени наказания в съответните квалифицирани състави. Но домашното насилие като такова не е криминализирано. Мястото на един подобен състав е в глава втора на НК.
Той трябва да предвиди широк спектър от диференцирани наказания с оглед на различната тежест, включително различните
резултати от деянието – от причиняване на смърт до закана
срещу другиго с насилие. Самото домашно насилие следва да бъде
дефинирано широко и да включва, както изисква GREVIO, актове
на насилие, извършени в контекста на всякакъв вид отношения,
включително от страна на бивши партньори и без оглед на това
дали деецът споделя или е споделял едно и също жилище с жертвата, както и на това дали деецът и жертвата са имали общи
деца, или не75.
Криминализирането на домашното насилие в препоръките на
международните органи и институции върви ръка за ръка с препоръката за реформа на състава за изнасилване. През 2017 г. КСИ
препоръчва преформулиране на този състав в НК с цел криминализиране на изнасилването в брака. Същата препоръка отправя
през 2018 г. и КПЧ. Подобни са и препоръките на КПДОЖ от 2012 г.
и 2020 г. В доклада си след посещението в България от 2020 г.
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GREVIO, Baseline Evaluation Report: Serbia, Strasbourg, 22.01.2020, р. 71.
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специалният докладчик за насилието срещу жените препоръчва
изменения в НК, за да се включи разпоредба за изнасилване въз
основа на липсата на съгласие. Подобна препоръка отправи през
2019 г. и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа.
Буквалният прочит на чл. 152, ал. 1 от НК може да доведе до
извода, че липсата на съгласие у жертвата е сред признаците
на състава на изнасилването, по-специално в първата от трите алтернативни хипотези – съвкупление с лице от женски пол,
„лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие“. Във връзка с това Европейският съд по правата на човека
е установил, че така дефинирано, изнасилването в българския
НК „не се различава съществено от формулировките в законодателствата на другите държави – страни по Конвенцията“76.
Наред с липсата на съгласие в тази хипотеза обаче има изискване
лицето да е „лишено от възможност за самоотбрана“. Това допълнение дава възможност за стеснително тълкуване чрез значението, което прокурорите и съдилищата придават на тази
фраза, както и на „безпомощно състояние“ в третата хипотеза
на чл. 152, ал. 177. Тъкмо такива стеснителни тълкувания са довели до осъждания на България от Европейския съд по правата
на човека78. Съдът изисква на липсата на съгласие да се придаде самостоятелно значение и то да се обвърже с изследване на
съпътстващите относими обстоятелства (времето и мястото на деянието, възрастта, психическото състояние, другите
евентуални уязвимости на жертвата и пр.) във всеки конкретен
случай79. Разбира се, това може да се постигне и чрез подходящо
тълкуване от съдилищата на настоящия текст на разпоредбата на чл. 152, ал. 1 от НК. Но този подход е несигурен. По-добрият подход е редакция на разпоредбата в съответствие с препоръките на международните органи и институции.
По подобен начин стои и въпросът с препоръките за изрично криминализиране на изнасилването в брака. Такива препоръ76

ECtHR, Z. v. Bulgaria, No. 39257/17, Judgment of 28 May 2020, § 72.
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Ibid.
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Вж. ECtHR, M.C. v. Bulgaria, No. 39272/98, Judgment of 4 December 2003; ECtHR, Z. v.
Bulgaria.
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ECtHR, Z. v. Bulgaria, § 82.
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ки към България са отправили КСИ през 2017 г., КПЧ през 2018 г.,
КПДОЖ още през 2012 г., както и специалният докладчик за насилието срещу жените през 2020 г. Нищо в разпоредбата на чл. 152,
ал. 1 от НК не предполага, че изнасилването в брака е изключено
от нейния обхват. Тя е относима към всеки, „който се съвкупи с
лице от женски пол“, независимо дали в брак, или не. Но практика, свързана с изнасилване в брака в България, липсва. От друга
страна, изследванията показват, че значителна част от жените в България са жертва на насилие в семейството, в това число
на насилие от интимни партньори80. Логично е да се предположи, че една част от това насилие е сексуално. И е нелогично да
липсва практика, свързана с изнасилване в брака. Формулирането
на наказателен състав, който криминализира изрично изнасилването в брака, ще насочи както жертвите, така и органите на
наказателното правосъдие към разследване на изнасилванията в
този контекст и ще допринесе за защитата на пострадалите.
Такъв състав може да бъде формулиран като квалифициран в допълнение към основния.
Друга важна препоръка, свързана с реформата на престъпленията срещу половата неприкосновеност, е тази на специалния
докладчик за насилието срещу жените за включване в състава на
изнасилването на всички форми на проникване, а не само на вагиналното съвкупление. Подобна препоръка съдържа и Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа.
Тази препоръка повдига важния въпрос за цялостната реформа
на съставите от раздел VIII, които в сегашните си редакции са
остарели и са до голяма степен продукт на една отминала епоха
в наказателното право. Съставът на изнасилването в действащия НК в голяма степен повтаря този от Наказателния закон
на Царство България от 1896 г. Целта му, както отбелязват тогавашните коментатори, е държавата да защити „женската
чест и целомъдрие“. „Женската чест“ и „целомъдрието“ са типичен случай на опредметяване на социални отношения на власт
и контрол над жената. Тези социални отношения са фиксирани
от закона и доминиращите нрави като свойства на обекта. Съ80

Вж. например FRA, Violence against Women: An EU-wide survey, Vienna: FRA, 2015, достъпно на адрес: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-womeneu-wide-survey-main-results-report.
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щевременно държавата е сложила над тях своята тежка ръка,
установявайки сурови наказания за един специфичен вид посегателство – вагиналното съвкупление. Сложила е ръка, защото вагиналното съвкупление е средството, чрез което хилядолетия
наред се произвеждат синове на бащата, поданици и войници на
държавата. Изходната отправна точка на такава конструкция
е не това, което жената цени и чувства, а интересът на държавата и на патриархалното общество. Голямото мнозинство
от европейски държави са се отърсили от подобни нагласи и са
реформирали наказателните си законодателства, свързани със
сексуалните посегателства в посока на криминализиране на всяко сексуално проникване с принуда като изнасилване. В такава
ситуация няма причина изнасилването да е сведено до сексуално
проникване само спрямо жена. Поради това в преобладаващата
част от европейските законодателства то е формулирано като
полово неутрално81. България също следва да промени своето законодателство в този дух както по отношение на изнасилването, така и в целия раздел VIII от НК.
Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на министрите на Съвета
на Европа изисква криминализиране на насилието срещу жени „в
името на честта“, включително убийствата на тази основа,
както и предприемане на мерки за превенция на този тип насилие. Българският НК предвижда криминализиране на насилието
изобщо, което включва и насилието „в името на честта“. Доколкото този тип насилие съдържа специфичен джендърен аспект, препоръката би следвало да се въведе в НК чрез включване
на този тип подбуди сред квалифицираните тежко наказуеми
състави на насилствените престъпления или чрез въвеждане
на изискване те да се квалифицират като отегчаващи отговорността обстоятелства.
Една от препоръките на специалния докладчик за насилието
срещу жените включва изменение на чл. 149 от НК по посока на
увеличаване от 14 на 16 години на възрастта, при която съгласието е без значение в хипотезата на извършване от дееца на
81
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Вж. Кънев, К. Сексуалното насилие в проекта за Наказателен кодекс – с уредба
от преди 100 години. – Правен свят, 5.02.2014 г., достъпно на: https://legalworld.
bg/seksualnoto-nasilie-v-proekta-za-nakazatelen-kodeks---s-uredba-ot-predi-100godini.

„действие с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление“. При подобни действия, когато се извършват с деца, е
трудно да се премислят хипотези, в които детето съзнава какво се извършва с него, и изразява информирано съгласие. От друга
страна, е лесно да си представим как подобно съгласие би могло
да бъде манипулирано с предлагане на пари или други облаги. Поради това препоръката е напълно оправдана.
Обща препоръка № 35 на КПДОЖ изисква спиране на погасителната давност за образуване на наказателно производство в случаи на сексуално насилие срещу деца, докато жертвата не стане
в състояние, с оглед на нейната зрелост и липса на зависимост
от извършителя, да съобщи за него на правоприлагащите органи.
По подобен начин член 58 от Истанбулската конвенция изисква
от страните да предприемат необходимите законодателни или
други мерки, за да гарантират, че погасителната давност за образуване на наказателно производство по отношение на някои
престъпления не тече, докато не се гарантират условия за ефективното започване на производството, след като жертвата
достигне пълнолетие. Тези престъпления включват случаите
на сексуално насилие, насилствен брак, осакатяване на женските гениталии, насилствен аборт и насилствена стерилизация.
Подобни препоръки са напълно оправдани предвид уязвимостта
на жертвата на сексуално насилие, както и на всякакво друго
насилие срещу деца в семейството. Тя е още по-оправдана предвид изискванията на чл. 161 от НК, предвиждащи наказателно
преследване за голям брой насилствени престъпления по тъжба
на пострадалото лице в съда или до прокуратурата. Тези права
от името на лице, което не е навършило пълнолетие, може да се
упражнят от другия родител. Но това е възможно, когато има
такъв и когато той/тя поставя интереса на детето да не бъде
подлагано на насилие над собствения си интерес и над този на
семейството. За изпълнение на горните препоръки е необходимо
да се направи допълнение към чл. 80 от НК, с което да се предвиди спиране на погасителната давност за образуване на наказателно производство в определени случаи на насилие срещу дете
до навършване на пълнолетие.
Важна препоръка на специалния докладчик за насилието срещу жените е отмяната на член 93, т. 31 от НК, съгласно който,
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за да е извършено престъпление „в условията на домашно насилие“, то трябва да е предшествано от „системно“ упражняване
на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния
живот, личната свобода и личните права. Специалният докладчик настоява за премахване на изискването за системност. Това
е справедливо искане, доколкото подобно изискване принизява
сериозността на деянието, извършено в условията на домашно
насилие, и препятства достъпа до правосъдие на жертвите. Но
няма необходимост т. 31 да се отменя изцяло, тъй като тя дава
важни насоки за това какво значение следва да се придаде на термина „в условията на домашно насилие“. Следва само от нея да се
премахне изискването за системност и да се включат случаите,
в които лицата са имали интимна връзка, но не са съжителствали заедно, както и случаите на роднините по съребрена линия.

3.4.
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНСКОПРАВНАТА
РАМКА НА ЗАЩИТАТА
Препоръките на международните органи и институции за
допълнения към гражданскоправната рамка на защитата по
българското законодателство засяга основно домашното насилие. Някои от тях са относими и към насилието срещу жени.
Една от най-често отправяните препоръки е за премахване
на едномесечния срок за подаване на жалба срещу домашно насилие по чл. 10, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие.
Подобна препоръка отправя КПДОЖ още през 2012 г. и я повтаря
в препоръките си от 2020 г. Дубравка Шимонович, специалният
докладчик за насилието срещу жени, също препоръчва премахване на този срок в доклада си от май 2020 г., последвал нейното
посещение в България. По делото С.Л. срещу България КПДОЖ изрично приема, че „липсата на изменение в член 10, ал. 1 от Закона за защита от домашно насилие е засегнал възможностите на
авторката да получи правосъдие и достъп до ефективни правни
средства за защита“. Трудно е да се намери разумно основание за
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поддържане на подобен срок и е странно, че българските власти
вече толкова години отказват да се съобразят с неколкократно отправените препоръки. Този срок е едно прокрустово ложе,
което лишава закона от необходимата гъвкавост и възможност
да даде защита в голямото разнообразие от ситуации, в които
може да се окаже една жертва на домашно насилие.
Сериозен проблем с гражданскоправната рамка за защита от
домашно насилие е тесният обхват на дефиницията в чл. 2 от
ЗЗДН. В противоречие с международните стандарти, и по-специално с член 3б от Истанбулската конвенция, тя не обхваща и
не дава защита на лицата, които са или са били интимни партньори, но не са съжителствали заедно.
Друг сериозен проблем с гражданскоправната рамка за защита
от домашно насилие е липсата на каквото и да е правно признаване на еднополовите съжителства в България. Според чл. 3, т. 2
от ЗЗДН защита по този закон може да търси лице, пострадало от домашно насилие, „което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство“ с извършителя. С други думи,
партньор в еднополово съжителство не може да търси и да получи защита по този закон82. В доклада си от 2020 г. специалният
докладчик за насилието срещу жените отбелязва тази дискриминационна уредба и препоръчва премахване на изискването за
фактическо съпружеско съжителство в член 3, т. 2, както и разширяване на обхвата на член 3 с цел защита от домашно насилие и на еднополовите двойки. Тази препоръка е сериозно предизвикателство пред българския законодател и пред българското
общество предвид трайното присъствие в него на хомофобски
нагласи, които се усилиха в хода на кампанията срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. В страната действат
необезпокоявани редица групи, включително политически партии, за които хомофобията се е превърнала в основен начин на
публична изява и във формиращ идентичността фактор.
82

За скорошни тълкувания от съдилищата на фактическото съпружеско съжителство като съжителство на лица от различен пол вж.: Решение № 208 от
22.07.2019 г. по в. гр. д. № 205/2019 г. на I с-в на Окръжен съд – Кюстендил; Определение № 739 от 04.11.2019 г. по в. ч. гр. д. № 506/2019 г. на I с-в на Окръжен
съд – Кюстендил; Решение № 260002 от 24.08.2020 г. по гр. д. № 687/2020 г. на
III с-в на Районен съд – Провадия; Решение № 260116 от 24.02.2021 г. по в. гр. д. №
2613/2020 г. на II с-в на Окръжен съд – Бургас.
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Масираната кампания от лъжи около ратификацията на
Истанбулската конвенция внуши на големи части от българското общество, включително на политици и медии, че ратификацията е свързана с правно признаване на еднополови бракове. И въпреки че тази мантра бе нееднократно опровергавана,
включително с примери за ратификации от държави, които,
подобно на България, имат конституционни ограничения за
признаване на такива бракове, обвързването на въвеждането
на международните стандарти за борба с домашното насилие
с признаването на еднополови бракове продължава да доминира в българската публична сфера. Понастоящем България няма
международноправно задължение да признае еднополови бракове. Но тя има задължение да признае правно еднополовите съжителства за всички цели, свързани с упражняване на основни
човешки права на недискриминационна основа. Сред последните
е забраната на нечовешко и унизително отнасяне, каквото без
съмнение представлява домашното насилие. Европейският съд
по правата на човека е установил подобно задължение в редица
свои решения. Отказът на България да признае еднополовите съжителства за каквито и да било цели е в открито противоречие
с това международно задължение. Тази празнота в българското
законодателство следва да се коригира. В сферата на защитата
от домашно насилие това трябва да стане чрез признаването
в чл. 3 от ЗЗДН на възможността лицата, които пребивават в
каквото и да е съжителство, да търсят защитата, която този
закон предлага, както и тези, които имат или са имали интимна
връзка с лицето, но не са съжителствали заедно.
В унисон с горната препоръка са и препоръките за признаване и
защита на джендърната идентичност. В Резолюция 2014/2152(INI)
от 2015 г. Европейският парламент изисква от държавите членки да предприемат действия за пълно правно признаване на преферирания от лицето пол, включително в документите за самоличност, в които това се отбелязва. В препоръките си от май
2020 г. специалният докладчик за насилието срещу жените настоява за разширяване обхвата на ЗЗДискр с изричното включване на джендърната идентичност като защитен признак. Макар
и влошена през последните няколко години, съдебната практика в България дава възможност за правно признаване на префе-
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рирания пол. Процедурата по реда на Закона за гражданската регистрация обаче страда от остър дефицит на регламентация в
този пункт, което поражда противоречива практика, част от
която е в противоречие с международните стандарти по правата на човека83. Такава процедура с адекватна регламентация
следва да бъде предвидена. Що се отнася до разширяването на
обхвата на защитата от дискриминация на основата на джендърната идентичност по ЗЗДискр, няма причина този признак
да не бъде добавен към защитените признаци по чл. 4.
Важни препоръки в сферата на гражданскоправната защита
от насилие срещу жени са тези, направени от Дубравка Шимонович, специалния докладчик за насилието срещу жените, за изменения в Семейния кодекс. В доклада си от май 2020 г. тя прави
две препоръки: изменение в чл. 6 чрез премахване на изключението за сключване на брак от лице, навършило 16 години, и вземане под внимание на предишни инциденти с насилие срещу жени
от страна на интимни партньори в производствата за определяне на родителските права. Първата препоръка има за цел да
способства за предотвратяването на ранните бракове и ранното обвързване със семеен живот на момичета преди навършване на пълнолетие, което има пагубни последствия за техните
житейски и кариерни перспективи. Ранните бракове и ранното
обвързване със семеен живот, макар и да не е пряко свързано с
насилие, закрепва младата жена в отношения на зависимост,
които могат лесно да ескалират в насилие и в невъзможност да
се откъсне от него предвид липсата на житейска перспектива
извън семейството.
Що се отнася до втората препоръка, Семейният кодекс в чл. 59,
ал. 4 налага на съда, който определя реда за упражняване на родителските права, да вземе предвид редица обстоятелства: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите,
привързаността на децата към родителите, пола и възрастта
на децата, възможността за помощ от трети лица – близки на
родителите, социалното обкръжение и материалните възмож83

Вж. CEDH, Y.T. c. Bulgarie, no. 41701/16, arrêt du 9 juillet 2020, достъпно на адрес:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203898.
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ности. Сред тях липсва упражняването на минало насилие над
децата. В практиката си, когато тълкуват „възпитателските
качества на родителите“ и „отношението към децата“, съдилищата могат да включат в обхвата на тези понятия и упражняването на насилие от родителя. Някои от тях го правят, но от
съдебната практика на Върховния касационен съд става ясно, че в
този пункт тя е противоречива на по-долните инстанции84. Самият Върховен касационен съд не е чужд на спорни подходи, според които извършено домашно насилие предполага за упражняващ
родителските права и непосредствено отглеждащ и възпитаващ
детето да бъде предпочетен другият родител, но само „при равни други условия“85. Ефективната защита от домашно насилие
поради това изисква придаване на самостоятелно значение в закона и приоритизиране на този фактор. Поради това включването на изрично изискване за преценка на характера, степента и
честотата на упражняване на насилие в семейството от родителя при определяне на реда за упражняване на родителски права
е напълно основателно. Нещо повече, на този фактор следва да
се придаде специална тежест в отделна разпоредба, а не да бъде
включен сред останалите фактори в чл. 59, ал. 4.

3.5.
МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯ, СВЪРЗАНА
С НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ
Пекинската декларация и платформа за действие на ООН от
1995 г. изисква държавите членки да обръщат внимание на отговорността на медиите да представят нестереотипни образи на жените и мъжете и да премахват медийни представяния,
84

Вж. например: Определение № 77 от 29.01.2019 г. по гр. д. № 4628/2018 г. на Върховния касационен съд, 4. гр. отделение („Фактът на упражнено домашно насилие от единия родител спрямо другия в присъствието на детето сочи на недостатъчни възпитателски и морални качества за упражняване на родителските
права.“); Решение № 98 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 4628/2018 г. на Върховния касационен съд, 4. гр. отделение.

85

Решение № 254 от 21.01.2020 г. по гр. д. № 940/2019 г. на Върховния касационен
съд, 3. гр. отделение.
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включително реклами, които могат да генерират дискриминация и насилие срещу жени. Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на
министрите на Съвета на Европа изисква държавите членки да
окуражават медиите да насърчават нестереотипните роли на
жените и мъжете в тяхната работа и да участват в информационни кампании за борба с насилието срещу жени. Член 17 от Истанбулската конвенция изисква от държавите членки да привличат медиите към участие в разработването и изпълнението
на политики и да определят насоки и стандарти за саморегулация за превенция на насилието срещу жени.
Сексистките медийни представяния и реклами са сериозен
проблем в българското медийно пространство. Част от медиите участваха активно в очернящата кампания срещу Истанбулската конвенция и насърчаваха ценности и принципи, отявлено противни на нейните цели, както и на целите на борбата
с насилието срещу жени. Медии са ставали нееднократно прицел на оплаквания от страна на жени и на женски организации
за стереотипно представяне на жените, основно по реда на
ЗЗДискр. Разпоредбите на този закон обаче са твърде общи и
са ограничено годни да се справят с проблема. Трябва да се има
предвид, че ограничаването на медийното представяне следва
да бъде балансирано с друг важен обществен интерес – свободата на изразяване.
Законът за радиото и телевизията съдържа разпоредби за защита на определени уязвими групи. Чл. 17, ал. 2 изисква от доставчиците на медийни услуги „да не допускат създаване или
предоставяне за разпространение на предавания в нарушение
на принципите на чл. 10 и предавания, внушаващи национална,
политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие“. Чл. 17а ги
задължава „да не създават и предоставят за разпространение
предавания, които могат да увредят физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата“. Няма
причина сред горните разпоредби да не намери място и такава,
свързана със забрана доставчиците на медийни услуги да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания, които могат да генерират дискриминация и насилие
срещу жените.
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3.6.
СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Декларацията за премахване на насилието срещу жени на ООН
препоръчва на държавите членки да насърчават научните изследвания, да събират данни и да съставят статистики, свързани
с различните форми на насилие срещу жените, и да насърчават
научните изследвания за причините, естеството, сериозността
и последиците от него, както и на ефективността на мерките
за борба. Редица други препоръки на международни органи и институции също изискват от държавите да събират системно статистически данни, свързани с превенцията и борбата с
насилието срещу жени. Такъв например е случаят с Резолюция
2014/2152(INT) на Европейския парламент за Стратегията на ЕС
за равенство между мъжете и жените от 2015 г. Събирането на
данни за всякакъв вид насилие срещу жени, както и за ефективността на механизмите за борба с него е една от ключовите
препоръки в Обща препоръка № 35 на КПДОЖ. В препоръките си
към България от май 2020 г. специалният докладчик за насилието срещу жените на ООН изисква създаването на обсерватория
за наблюдение на фемицида, която да събира данни за фемицид от
интимни партньори, фемицид, свързан с друг вид семейни отношения, и всякакъв друг вид джендърно базирани убийства.
Събирането на статистически данни в България се определя
от националните статистически програми, които се приемат
с решения на Министерския съвет всяка година. В тези програми се предвижда събирането както на данни по едни и същи индикатори всяка година, така и изследвания ад хок или такива,
свързани със специфични международни проекти, които са еднократни. За последните пет години Националната статистическа програма за 2021 г. е единствената, в която се предвижда
изследване на насилието, основано на пол, в рамките на проект
на Европейската комисия86. Нито една друга годишна национална статистическа програма не е предвиждала подобно изследва-

86
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Национална статистическа програма за 2021 г., приета от Министерския съвет с Решение № 17 от 11.01.2021 г., ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.

не. Изследването през 2021 г. се предполага да бъде фокусирано
върху насилието сред жени на възраст между 18 и 74 години. То
ще използва хармонизирани с другите страни методология и инструментариум, за да осигури надеждни, съпоставими и представителни данни за насилието, основано на пол. Предвидено е
да се проведе в периода септември 2021 г. – януари 2022 г.
Участието на България в подобни сравнителни международни изследвания, разбира се, заслужава адмирации. Следва обаче
да се отбележи, че става дума за еднократно изследване по проект на Европейската комисия. То ще използва методология (персонално интервю с жени), която ще даде близки до реалността данни за разпространението на насилието срещу жени. Но
извън неговия обхват ще останат много аспекти на ефективността на системата за защита от насилие срещу жени, както
и превенцията и обезщетението. Националните статистически програми следва да предвидят провеждане на изследвания
на насилието срещу жени, които на годишна база да отчитат
ефективността на системата за защита и превенция на насилието срещу жени във всички нейни аспекти (наказателноправен, гражданскоправен, образователен, като мерки за закрила), а
периодично (примерно на две-три години) да изследват на базата на сравними индикатори тенденциите в разпространението на този вид насилие.

3.7.
ПРЕВЕНЦИЯ
Превенцията е ключов елемент в борбата с насилието срещу
жени и домашното насилие. На нея е посветена цялата трета
глава от Истанбулската конвенция. Тя предвижда разнообразни
мерки основно в сферите на информираността, образованието и
обучението на специалисти. Мерките за повишаване на информираността за различните форми на насилие следва да се предприемат в сътрудничество с неправителствените организации и медиите. Мерките в сферата на образованието включват
съобразен с развиващите се възможности на учениците учебен
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материал по въпросите на равнопоставеността между мъжете и жените, нестереотипните роли на пола, ненасилственото решаване на конфликти и редица други човешки права. Обучението на специалистите, ангажирани в борбата с насилието
срещу жени, следва да е координирано с множество институции
на национално ниво с цел да бъде всеобхватно. Страните следва
да предприемат необходимите законодателни или други мерки
за създаване на програми за работа с извършителите на насилие
с цел промяна на тяхното поведение в бъдеще.
Няколко други международни органа и институции също са
отправили подобни препоръки. Член 4 от Декларацията за премахване на насилието срещу жени на ООН препоръчва на държавите членки да предприемат всички подходящи мерки в областта на образованието за промяна на социалните и културните
модели на поведение на мъжете и жените и за премахване на
предразсъдъците и представите за стереотипни роли на половете. КПДОЖ в Обща препоръка № 35 също изисква включване
на джендърното равенство в учебните програми, разработка и
осъществяване на информационни кампании, организиране на
обучения за правоохранителните и съдебните органи и борба с
неравенството и патриархалните стереотипи. Подобни са и
препоръките в Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, както и в Решение № 4/18 на Съвета на
министрите на ОССЕ от Милано от 2018 г.
По силата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗДН държавата създава условия за
изпълнението на програми за превенция и защита от домашно
насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица.
Според ал. 5 всяка година до 31 март Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно
насилие. Тези програми предвиждат дейности и мерки в шест
сфери: институционални и организационни мерки; превенция;
обучение и квалификация; защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършителите; законодателни мерки; контрол и оценка. Дейностите,
които като цяло са нискобюджетни, са ограничени основно в
сферата на превенцията на домашното насилие. В редки случаи,
като например в Националната програма за 2019 г., има предвидени дейности, свързани с джендърно базираното насилие. Много
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от дейностите се повтарят от програма в програма, а някои
създават впечатление за „отбиване на номера“. Програмите са
особено дефицитни в два пункта: законодателни мерки и мерки в
сферата на образованието. Законодателните мерки са обикновено общо формулирани, а някои от тях, като например предвидените дейности в програмите за 2016 г. и за 2017 – 2018 г., свързани
с ратификацията на Истанбулската конвенция (единствените
дейности в законодателната сфера за 2017 – 2018 г.), не постигнаха никакъв ефект след злополучното решение на Конституционния съд от юли 2018 г., с което тази конвенция бе обявена за
противоконституционна.
Мерките в сферата на образованието, за които всички международни органи и институции, които са отправяли общи и
специфични препоръки в сферата на превенцията, настояват,
отсъстват напълно от националните програми. Те отсъстват
напълно от Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, с която се определят държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, структурата на учебните програми по общообразователните учебни
предмети, изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните
училища и учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по общообразователни учебни предмети. Подобна
липса в този основополагащ за българското образование нормативен акт е поразителна и абсолютно недопустима. Никакви
дейности, свързани с равенството между половете и превенция
на насилието срещу жени, не са предвидени и в Наредба № 13 от
21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Очевидно е, че в сферата на превенцията на насилието срещу жени и домашното насилие българското законодателство и
практика имат нужда от сериозни допълнения както в нормативните актове, така и в националните програми. Обхватът
и целите на последните следва да се определят с друг закон и да
засягат всички аспекти на насилието срещу жени и домашното
насилие, както и всички аспекти на препоръките на международните органи и институции.
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Най-сериозна работа предстои в сферата на образованието.
Стандартите за равенство между половете, защита от дискриминация и от насилие следва да се въведат в учебните програми
на всички нива чрез съответните нормативни актове. Но това
е една малка част от работата. По-обемната е свързана с общообразователната подготовка, която включва както въвеждане
на тези теми в учебните програми, така и обучение на учителите как да ги преподават.

3.8.
НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И ПРАВНАТА
РАМКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА
Член 60, т. 1 от Истанбулската конвенция изисква от страните да предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да гарантират, че насилието над жени, основано на пола,
може да бъде признато като форма на преследване по смисъла на
член 1, А, параграф 2 от Конвенцията за статута на бежанците
от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която дава право на
допълнителна/добавъчна закрила. Резолюция 2016/2249(INI) за равенството между мъжете и жените на Европейския парламент
на свой ред подчертава, че много форми на джендърно базирано
насилие представляват преследване и са основание за предоставяне на бежански статут на жертвите. В препоръките си за
България специалният докладчик за насилието срещу жените
от май 2020 г. изисква от българските власти да гарантират, че
джендърно базираните форми и основания за преследване се признават като основания за предоставяне на международна закрила и че са налице гаранции, че процедурата за предоставяне на
убежище е джендърно чувствителна.
Според чл. 8, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ)
статут на бежанец в Република България се предоставя на
чужденец, който поради основателни опасения от преследване,
основани на раса, религия, националност, политическо мнение
или принадлежност към определена социална група се намира
извън държавата си по произход и поради тези причини не може
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или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да
се завърне в нея. Преследването, свързано с насилие срещу жени
според тази разпоредба, попада в категорията „принадлежност
към определена социална група“. В допълнение, според чл. 8, ал. 5,
т. 6 от ЗУБ преследване представляват действия, насочени
срещу лицата по причина на техния пол или срещу деца. Но понастоящем няма стабилна административна и съдебна практика, която да гарантира получаването на бежански статут
на тази основа.
Илюстрация за това е дело от 2019 г. на кандидатка за бежански статут от Иран, която е била многократно сексуално
насилвана от вуйчо си, а семейството ѝ, на което тя се оплакала, не само че не ѝ е оказало никаква помощ, но я подложило на
физическо малтретиране, приемайки, че тя е лъгала. След като
подава молба за международна закрила, длъжностно лице от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) я интервюира и отхвърля молбата. Интервюиращият орган приема, че през времето, в
което тя е пребивавала в Иран, спрямо нея не е имало конкретни
действия на преследване по смисъла на закона, макар тя да е била
подложена на дискриминация и насилие. Последното според органа само по себе си не е предпоставка за международна закрила
и не попада сред основанията по чл. 8 от ЗУБ. Интервюиращият орган приема, че нивото на дискриминация спрямо жените в
Иран, макар и сериозно, в общия случай не е равнозначно на преследване.
След обжалване Административен съд – Хасково отменя решението на интервюиращия орган87. Съдът приема, че кандидатката за убежище е била преследвана на две основания – принадлежността си към определена социална група (жените) и
принадлежността си към определена религия, която тя е приела
след напускането си на Иран. Основната тежест в мотивите на
съдебното решение обаче пада върху преследването ѝ като жена
поради извършеното срещу нея сексуално насилие. Това, наред с
преследването ѝ на религиозна основа, според съда попада в приложното поле на чл. 8, ал. 1 от ЗУБ. След като преписката е върната на ДАБ, кандидатката получава бежански статут.
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Решение № 569 от 01.07.2019 г. на Административен съд – Хасково.
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Този случай разкрива необходимостта от по-подробна регламентация в ЗУБ на специфичното основание за международна
закрила, свързано с насилието срещу жени. Тази регламентация
следва да отговори на въпроса кога едно джендърно базирано насилие следва да се приеме, че е преследване по смисъла на чл. 8 и
като такова представлява основание за международна закрила.
Така и административният орган, и съдът ще получат ясно ръководство за своята практика.

3.9.
РАТИФИЦИРАНЕ НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
В заключителните препоръки след прегледа на осмия периодичен доклад на България от март 2020 г. КПДОЖ отбелязва:
„Комитетът взема под внимание решение № 13/2018 на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. относно несъвместимостта
на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) с Конституцията и е загрижен, че решението препятства
ратифицирането на Истанбулската конвенция“. Въпреки това
КПДОЖ препоръчва „[д]а се ускори продължаващата хармонизация на националното законодателство за ликвидиране на джендърно базираното насилие над жени в съответствие с Конвенцията и да се ратифицира Истанбулската конвенция“88. Подобна
препоръка отправя и специалният докладчик за насилието срещу жените в доклада си от май 2020 г. след своето посещение
в България. За подновяване на дебата за ратифициране на Истанбулската конвенция призовава Дуня Миятович, комисарят
по правата на човека на Съвета на Европа, в доклада си от юни
2019 г. след своето посещение в България.
Истанбулската конвенция е един от най-популярните договори на Съвета на Европа. Понастоящем тя е ратифицирана от
33 държави членки и е подписана от още 11. През юни 2017 г. Конвенцията бе подписана и от Европейския съюз. Единствените
88
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CEDAW, Concluding observations on the eighth periodic report of Bulgaria, CEDAW/C/BGR/
CO/8, 10 March 2020, § 24а.

държави – членки на Съвета на Европа, които не са я подписали,
са Азербайджан и Руската федерация. България е единствената
страна на Балканския полуостров, която не е ратифицирала Истанбулската конвенция89.
Решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. получи
категорична негативна оценка както от правозащитната общност в България, така и от международната правна общност.
Няма нито една международна институция и нито един сериозен
конституционалист на европейско ниво, които са му дали положителна оценка. В първата разработка по настоящия проект тези
негативни оценки бяха изцяло споделени90. Нещо повече, това решение допринесе значително за сериозния проблем с ратифицирането
на Истанбулската конвенция от Европейския съюз. В политически
план то също така допринесе за подронване на международната
репутация на България и на нейния Конституционен съд.
Но препоръката за ратифициране на Истанбулската конвенция от България е може би най-трудноизпълнимата от всички
препоръки на международните органи и институции. Народното събрание не би могло да започне процедура по ратифициране
без ново произнасяне на Конституционния съд или без отстраняване на пречките в Конституцията, които мнозинството
от съдиите в този съд привидя, когато през 2018 г. взе своето
решение. Последното обаче е трудно постижимо. Конституционният съд прие, че Истанбулската конвенция противоречи
на принципа на правовата държава, формулиран в чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. Този принцип няма как да бъде преформулиран
чрез конституционна реформа. Това е ключов принцип на европейския конституционализъм и отсъствието му от Българската конституция би било недопустимо.
Що се отнася до възможността за повторно сезиране на Конституционния съд за преценка на конституционосъобразността
на Истанбулската конвенция, една такава стъпка би се сблъскала
89

На 22 март 2021 г. турският президент Ердоган денонсира Истанбулската конвенция. Денонсирането влиза в сила на 1 юли 2021 г.
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Кънев, К. Международното и европейско право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие. София: БХК, 2021. Достъпно
на адрес: https://www.bghelsinki.org/bg/reports/2021-kanev-international-law-andrecommendations-gbv
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с противоречивата практика на съда. От една страна, Конституционният съд е приел, че „съдът не може да отменя, изменя
или да обявява за недействителни собствените си решения. Такива правомощия Конституционният съд няма и не може наново
да поставя на разглеждане и да пререшава по същество решени
дела“91. Този консервативен подход се споделя в литературата от
някои автори92. От друга страна, както отбелязват някои конституционалисти, Конституционният съд е променял своята
практика по определени въпроси – например по въпроса възможно ли е да сe упражнява контрол за конституционност на закони,
които са приети преди приемането на Конституцията, както и
по въпроса дали само законът за ратификация на международен
договор подлежи на контрол за конституционност, или той се
разпростира и върху самия международен договор93.
Би било жалко, ако консервативният подход по този важен
за конституционното право въпрос се наложи. Това означава
Българската конституция да остане застинал, а не жив инструмент, а българската конституционна практика да не е в
състояние да откликва на динамиката на обществените отношения. Във всички случаи, повторното сезиране на Конституционния съд по въпроса за конституционосъобразността на Истанбулската конвенция в близко бъдеще е безперспективно. То
като минимум ще срещне съпротивата на значителна част от
съдиите, които участваха във вземането на решението от юли
2018 г. и които са все още членове на Конституционния съд. В
по-далечна перспектива повторно сезиране може да има успех,
ако срещне състав на съда, който е едновременно позитивно настроен към Конвенцията и прояви желание да допусне повторно
сезиране на съда по въпрос, който вече е бил решен по същество
с предходно негово решение.
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Конституционен съд, Определение № 4 от 18 април 1996 г. по к.д. № 6/96 г.
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Вж. например Сталев, Ж. Сила на решенията на Конституционния съд, обявяващи закон за противоконституционен. – В: Сталев, Ж., Н. Неновски. Конституционният съд и правното действие на неговите решения. София: Сиби, 1996.

93
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През последните години българското законодателство за
борба с насилието срещу жени и домашното насилие претърпя
някои позитивни изменения. Те бяха направени както в наказателноправната, така и в гражданскоправната рамка и бяха мотивирани от желанието за справяне с този сериозен проблем в
българското общество. Част от тях бяха направени в отговор
на препоръки на международни органи и институции – както
общи, така и специфични за България. Заедно с това продължиха
да се проявяват негативни практики в правоприлагането, както и някои негативни тенденции в развитието на практиката.
Въпреки позитивното като цяло развитие, за да се отговори в пълна степен на препоръките на международните органи
и институции, свързани с насилието срещу жени и домашното
насилие, има да се извърви дълъг път на реформи в българското
законодателство и практика. Както настоящият анализ показва, тези реформи трябва да обхванат широк кръг от правоотношения и голям брой закони и подзаконови актове.
Въвеждането на съвременните стандарти и препоръки на
международните органи и институции за борба с насилието
срещу жени и домашното насилие обаче не е достатъчно. В тази
бурно развиваща се област на съвременното право е важно България да се движи в крак с останалите европейски страни и с
развитието на международно ниво. Важно е също така тя да получава оценка за своя напредък периодично от независими институции. В Европа няма по-ефективен механизъм за външен надзор
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в сферата на насилието срещу жени и домашното насилие от
участието в системата на Истанбулската конвенция. Поради
това, въпреки трудностите пред перспективата за нейното
ратифициране, тази възможност следва да стои непрекъснато
на вниманието на българското общество. В допълнение, България следва да участва активно в механизмите и да приема на
сериозно препоръките на органите и институциите на глобално
и на европейско ниво.
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ПРАЗНОТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С НАСИЛИЕТО
СРЕЩУ ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
Настоящата разработка е посветена на празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието
срещу жени и домашното насилие. Тя взема предвид както стандартите и препоръките, които са пряко относими към България, така и тези, които не обвързват пряко страната, но са
широко възприети от международните органи на глобално и на
регионално ниво и са станали интегрална част от техния
подход към борбата с насилието срещу жени и домашното
насилие. Накратко е очертана българската правна рамка на
борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, както и
съдебната практика по нейното прилагане, след което обосновава необходимостта от изменения в законодателството и
практиката.
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