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Настоящият Декалог за адвокати в
България и Италия е посветен на борбата с насилието – едно от най-омерзителните и тежки нарушения на правата
на човека. Проблемът с насилието не е
само личен. Той е преди всичко обществен проблем.
Горещо приветствам съвместните
усилия на жените адвокати от София и
Милано за издаването на този кратък
наръчник, за тяхната неуморна последователност в изпълнение на взетите
решения, прогласени в нарочно приетата единодушно Декларация на
проведения през ноември 2018 година Международен форум „Адвокати против насилието“ в град Пловдив, България.
Декалогът е ценно практическо помагало както за адвокатите от България и Италия, така също и за всички останали професионално ангажирани участници в борбата срещу насилието. Настоящото издание
предоставя помощ и практическо улеснение и на ползващите го граждани, пострадали от всякакви форми на насилие и посегателства върху
личността.
Този полезен помощник е създаден в името на повишаването на капацитета, знанията и уменията на работещите в тази специфична област.
В този кратък наръчник могат да бъдат намерени както основния понятиен апарат и мерките, свързани с насилието, така също и актуалната
правна уредба, която е разпръсната в множество нормативни актове на
национално и европейско равнище, които са събрани тук за улеснение
на практикуващия юрист, изправен пред разрешаването на различни въпроси, свързани с насилието и защитата на жертвите. Удовлетворена е
и належащата потребност с оглед ефективната борба срещу насилието
да бъдат предоставени в изчерпателен и систематизиран вид държавните органи и институции, както и неправителствените организации в
България и Италия, специализирани в подпомагането и съдействието на
пострадалите от престъпления – различни центрове, фондации и асоциации заедно с данни за осъществяване на контакт с тях.
Поздравявам създателите на Декалога и пожелавам на тях и всички
ползващи го кураж и успех в битката им за справедливост и защита на
жертвите от насилие.
Марияна Кънчева,
Съдия в Съда на Европейския съюз,
гр. Люксембург
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Il presente Decalogo per gli avvocati
in Bulgaria e in Italia è dedicato alla lotta
contro la violenza – una delle violazioni
più gravi dei diritti umani. Il problema
della violenza non è solo personale. È
soprattutto un problema sociale.
Accolgo con grande ammirazione gli
sforzi congiunti delle donne avvocati di
Sofia e Milano per pubblicare questa breve
guida, per la loro instancabile perseveranza
nell‘attuazione delle decisioni proclamate
nella Dichiarazione adottata del Forum Internazionale “Gli avvocati contro la
violenza” tenutosi a novembre 2018 a Plovdiv, Bulgaria.
Il Decalogo rappresenta uno strumento pratico e prezioso sia per gli
avvocati bulgari e italiani, sia per tutti gli altri operatori coinvolti nella
lotta contro la violenza. La presente edizione fornisce un aiuto nonché un’
assistenza pratica anche alle vittime di ogni forma di violenza e abuso
personale.
Il medesimo Decalogo è stato creato per aumentare la capacità, le
conoscenze e le abilità di coloro che lavorano in questo ambito specifico. In
questa breve guida, è possibile trovare sia la terminologia di base e le misure
contro la violenza, sia l‘attuale quadro giuridico, che ha raccolto le numerose
leggi nazionali ed europee, per facilitare i primi passi di colui che deve
affrontare le problematiche relative alla violenza e la tutela delle vittime.
E’ stato raggiunto l’obbiettivo relativo alla lotta effettiva contro la violenza,
mettendo a disposizione in modo esauriente e sistematico gli organi statali e
le istituzioni, nonché le organizazioni non governative in Bulgaria e in Italia,
specializzati nel supporto e la collaborazione delle vittime dei reati – diversi
centri antiviolenza, fondazioni e associazioni con informazioni di contatto.
Mi congratulo con i creatori del Decalogo e auguro a loro e a tutti quanti
coraggio e successo nella lotta per la giustizia e per la tutela delle vittime
della violenza.
Mariana Kancheva,
Giudice della Corte di Giustizia dell‘Unione Europea in Lussemburgo
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01 ACCOGLIENZA

01 ПРИЕМАНЕ

Predisporre un clima in cui l’assis ta sia libera di raccontare la sua storia senza
esprimere giudizi o valutazioni di natura morale. La donna deve sen rsi rispe ata,
compresa e in grado di ricevere corre suggerimen . Ogni storia ha una sua caratteris ca personale e si deve saper dedicare a enzione e inves re tempo nell’ascolto, oﬀrire fiducia e aﬃdabilità, ponendo le domande necessarie solo alla fine del
racconto

Да създадем обстановка, в която пострадалото лице свободно да разкаже
своята история, без да го съдим или да даваме морални оценки. Пострадалото
лице трябва да се чувства уважавано, разбирано и да бъде предразположено
да приема съвети. Всяка история има своя персонална особеност и трябва да
сме способни да ѝ отдадем нужното внимание и инвестираме време в изслушването ѝ, да предложим нашето доверие и надеждност, задавайки необходимите въпроси само в края на разказа ѝ.

02 CICLO DELLA VIOLENZA

02 ЦИКЛИ НА НАСИЛИЕТО

La violenza si sviluppa in modo graduale, quasi sempre crescente e ciclico. Gli episodi violen crescono d’intensità fino allo scoppio della tensione, a cui segue un
periodo di calma fino all’episodio seguente. Dopo lo scoppio di violenza, il maltrattante spesso si calma e vuol “farsi perdonare”, inducendo la vi ma a sperare che
la situazione possa cambiare. In questa fase tenderà a nascondere e minimizzare
ciò che le sta capitando. È importante tenerlo presente nel rapporto con l’assis ta.

Насилието се развива постепенно, почти винаги ескалиращо и циклично. Епизодите на насилие увеличават интензивността си с цел създаване на тревожност и страх, след което следват периоди на спокойствие до следващия период
на насилие. След като осъществи агресия, насилникът се успокоява и „търси
извинение“, заблуждавайки жертвата да се надява, че ситуацията може да се
промени. В тази фаза се стреми да прикрие и омаловажи станалото. Това трябва да се има предвид от пострадалото лице.

03 CONFLITTO E VIOLENZA

03 КОНФЛИКТ И НАСИЛИЕ

A enzione a non confondere il confli o, che presuppone una situazione di forza
paritaria e quindi di a eggiamen violen reciproci, con la violenza in cui una parte
è totalmente so omessa – sul piano fisico o psicologico o economico – e tende a
volte a realizzare condo e violente per una evidente forma di difesa

Внимание: Да не се бърка конфликт, при който се предполага равенство на силите и съответно реципрочно насилствено поведение, с насилието, при което
едната страна е напълно подчинена – физически, психически или икономически – и понякога се опитва да използва от своя страна агресия като форма на
защита.

04 DIRITTO ALLE INFORMAZIONI

04 ПРАВО НА ИНФОРМЦИЯ

L’art. 90 bis c.p.p. prevede un catalogo di informazioni da fornire alla vi ma nel
procedimento penale quali: l’esistenza di stru ure sanitarie e centri an violenza del
territorio (v. allegato); le modalità di presentazione degli a (denuncia/querela);
il diri o a un’assistenza legale anche gratuita; la traduzione degli a del procedimento; le misure di protezione a tutela della vi ma; le modalità per o enere il
risarcimento dei danni; l’is tuto della mediazione. Queste istruzioni devono essere
le e e spiegate alla donna.

Чл. 90bis от италианския Наказателно-процесуален кодекс (ИНПК) изброява
информацията, която следва да се предостави на жертвата в наказателните
процедури като: списък на болнични заведения и центрове за защита от насилие на територията (виж приложението), начин, по който се подава сигнал/
жалба, право на адвокатска защита, включително безплатна, превод на документите по производството, мерки за закрила на жертвата, възможност за
получаване на обезщетение за вреди, списък на центрове по медиация. Инструкцията трябва да бъде прочетена и обяснена на пострадалото лице.

Nella legislazione bulgara lo stesso obbligo di informazione e so oscrizione del verbale è
previsto negli ar . 6 e 6a della Legge sull‘assistenza e l’indennizzo delle vi me di reato.
Il diri o all‘informazione è contenuto come testo generale nell‘art. 74 e segg del Codice di
procedura penale, nella Legge sulla protezione dell‘infanzia – art. 4, c. 1, punto 9, Legge del
Ministero degli Interni – art. 6, p. 6, art. 19. Nel 2019 con le ul me modifiche del Codice di
procedura penale, è stato introdo o un nuovo ar colo 67a, che regola l‘obbligo del pubblico
6

В Българското законодателство същото задължение за информация и подписване
на протокол по образец е предвидено в чл.6 и чл.6а от Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Право на информация се съдържа като общ текст и в чл.74 и сл. от НПК, в Закона за закрила на детето – чл.4
ал.1 т.9, ЗМВР – чл.6, т.6, чл.19. През 2019г. с последните промени в НПК се въведе
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ministero nei procedimen preliminari e in quelli giudiziari di informare la vi ma qualora
l‘imputato viola gli arres domiciliari o la misura di detenzione cautelare nonchè quando la
misura ado ata viene annullata o modificata.

05 LEGISLAZIONE

05 НОРМАТИВНА УРЕДБА

L’art. 572 c.p. riguarda il reato di maltra amen contro familiari e conviven . Gli a
persecutori (“stalking”) sono disciplina dall’art. 612 bis c.p. e presuppongono il venir meno della convivenza fra le par . I casi di violenza sessuale sono regola dagli
ar . 609 bis ss del c.p.. La legge 119/2013 ha recepito i mol principi della Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011, ra ficata dal Parlamento con legge 27/6/2013,
n. 77) in materia di violenza alla donna, introducendo nuovi is tu processuali a
sua tutela. Il D.lgs. 212/2015 ha introdo o la categoria della persona oﬀesa in situazione di par colare vulnerabilità alla quale vengono riconosciu diri processuali
e sostanziali raﬀorza . Recentemente il Tribunale di Milano ha ado ato un protocollo rela vo alle buone prassi da seguire in caso di audizione di sogge vulnerabili. Sul versante dell’assistenza sanitaria della donna vi ma di violenza, il DPCM
24/11/2017 ha previsto delle linee guida di accoglienza e di valutazione del rischio
da parte del personale sanitario. La legge 4/2018 ha infine previsto disposizioni di
sostegno giuridico e sociale a favore degli orfani per crimini domes ci.

Чл. 572 от италианския Наказателен кодекс /ИНК/ урежда насилие върху членове от семейството и лица, с които се съжителства. „Следенето“ (“stalking”)
е уредено в чл.612bis от ИНК, където се съдържат и предписания за прекратяване на съжителството между страните. Случаите на сексуално насилие са
уредени в чл.609bis от ИНК. Закон 119/2013 възприе много от принципите на
Истанбулската конвенция (от 11 май 2011, ратифицирана от Парламента на Република Италия със Закон 77 от 27/06/2013) относно насилието върху жени,
въвеждайки нови форми на закрила. Декрета-закон 212/2015 въвежда категорията на жертва в особено уязвима ситуация, за която са предвидени повече
процесуални права. Наскоро Съдът в Милано прие правила относно добрата
практика, когато следва да се изслушат такива лица. По отношение на здравната помощ на пострадалата жертва, ПМС от 24.11.2017 предвижда правила
за приемане и оценка на риска от страна на здравния персонал. Закон 4/2018
урежда възможност за правна и социална помощ на децата, останали сираци
при домашно насилие.

Nel 2019 in Italia la materia è stata totalmente innovata dalla Legge 19.07.2019 n. 69 cosi
de a Codice rosso. I rea inseri nel Decalogo sono sta modifica e ne sono sta introdo
di nuovi. Nuovi rea sono: Art. 387 bis c.p. Violazione dei provvedimen di allontanamento
dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequenta dalla persona oﬀesa;
Art. 583 quinquies c.p. Deformazione dell’aspe o della persona mediante lesioni permanen
al viso; Art. 558 bis c.p. Costrizione o induzione al matrimonio; Art. 612 ter c.p. Diﬀusione
illecita di immagini o video sessualmente esplici . Modifica indagini preliminari. Art. 347 co.
3 c.p.p. - Obbligo, per la Polizia Giudiziaria, di trasmissione immediata, anche in forma orale,
della no zia di reato alla Procura. Art. 362 co. 1 ter c.p.p. -Obbligo per il PM di assumere
informazioni dalla persona oﬀesa entro tre giorni dalla iscrizione della no zia di reato
In Bulgaria, dopo la dichiarazione d’incos tuzionalità della Corte cos tuzionale riguardo
la Convenzione di Istanbul, nel 2019 sono state apportate le modifiche al quadro giuridico,
introducendo una definizione di violenza domes ca nell‘art.93 p. 31 del Codice Penale e nell’
art.2 della Legge di tutela dalla violenza domes ca. Nel Codice Penale è stato introdo o
un nuovo art. 144a, che incrimina la “persecuzione” (lo „stalking“). La violenza sessuale è
regolamentata dall‘ar colo 143 del Codice Penale e viene introdo a l’aggravante di aver
commesso la medesima fa specie deli uosa nell’ambito della violenza domes ca. Ci sono
delle norme speciali ineren all‘interrogatorio di un tes mone con delle necessità specifiche
e anche dei minori, previste negli ar . 139 e 140 del Codice di Procedura Penale.
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нов чл.67а, който урежда задължението на прокурора в досъбедното и съдебното
производство да информира пострадалия, когато обвиняемият наруши мярката
домашен арест или задържане под стража и когато взетата мярка бъде отменена или променена.

През 2019 г. в Италия материята беше променена със Закон №69 от 19.07.2019 г.
т.нар. „Червен код“. Престъпленията, включени в Декалога през 2018, отчасти са
модифицирани и са въведени нови. Новите престъпления са: член 387 bis – Нарушаване на заповедите за отстраняване от семейното жилище и забрана за приближаване до местата, посещавани от жертвата; член 583 quinquies – Увреждане на
външния вид чрез постоянни белези на лицето; член 558 бис – Уреждане или подбуждане към брак; член 612 ter – Незаконно разпространение на сексуални изображения
или видеоклипове. Въведени са промени в предварителните разследвания – член
347 ал. 3 от Гражданския кодекс – задължение на съдебната полиция за незабавно
уведомяване на прокуратурата, включително и устно, за престъпление;член 362
ал. 1 ter c.p.p. – задължение на разследващите органи да вземат информация от
пострадалото лице в рамките на три дни от сигнала за престъпление.
В България, след като Конституционният съд обяви Истанбулската конвенция за
противоконституционна, през 2019 година се приеха промени в правната уредба,
като беше въведено определение на домашно насилие в чл.93 т.31 на НК и в чл.2 от
Закона за защита от домашно насилие. В Наказателния кодекс беше въведен нов
чл. 144а, с който се криминализира „следенето“ (“stalking”). Сексуалното насилие е
уредено в чл.143 НК, като е въведен квалифициран състав, ако е извършено в условията на домашно насилие. Специални норми за разпит на свидетел със специфични нужди, малолетни и непълнолетни деца, са предвидени в чл.139 и 140 НПК
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06 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

06 БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Le leggi 66/1996 e 119/2013 hanno introdo o la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato per le par lese – anche maggiorenni – dei deli , fra gli
altri, di violenza sessuale, maltra amen contro familiari e conviven e stalking,
indipendentemente dai limi di reddito prodo . È necessario informarne la donna
e presentare la richiesta al giudice che sta procedendo.

Закони 66/1996 и 119/2013 въведоха възможността за пострадалата страна да
иска безплатна правна помощ– включително и пълнолетни лица – за престъпления като сексуално насилие, насилие над членове на семейството и лица в съжителство, и „stalking“, независимо от финансовите възможност на пострадалата
страна. Необходимо е да се информира лицето за възможността да представи
искане за безплатна правна помощ пред съдията по производството.

In Bulgaria, il gratuito patrocinio è previsto per le determinate categorie di persone elencate
nell‘art.22 della Legge sul gratuito patrocinio, che non hanno le risorse e desiderano usufruire dell’assistenza legale.

07 SERVIZI

07 УСЛУГИ

La legge 119/2013 introduce un sistema di re interis tuzionali coordinate da un
comune capofila. Il loro scopo è la tutela della donna, che ha diri o al supporto di
centri an violenza, sistema socio-sanitario e forze dell’ordine. In Lombardia sono
presen ad oggi 27 re territoriali an violenza che vedono 42 tra servizi, sportelli
e centri an violenza, in collegamento servizi sociali dei comuni, case rifugio, servizi
socio-sanitari e forze dell’ordine. È importante comunicare all’interessata che il sistema di aiuto opera me endo al centro i tempi e le esigenze delle donne.

Закон 119/2013 въведе система на институционална мрежа, координирана от
съответната община. Целта е да се осигури закрила на жената, която има право
на подпомагане от центрове за настаняване, от социално-санитарната система
и от полицейските власти. В Ломбардия в момента действат 27 такива мрежи,
включващи общо 42 предоставящи услуги информационни гишета и центрове
за подпомагане при насилие, в сътрудничество с общинските социални служби, къщи за приютяване, социално-санитарни структури и полицейски органи.
Важно е да се информира заинтересованата, че тази система действа, съобразявайки се с времето и нуждите на жертвата.

In Bulgaria, l‘Agenzia di assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e delle poli che
sociali sta lavorando sui vari proge rela vi ai gruppi vulnerabili di persone, in collaborazione con organizzazioni non governa ve, nonchè organizzazioni pubbliche e private in
riferimento ai richieden asilo. Delle associazioni e fondazioni onlus, oﬀrono servizi e programmi sociali per il recupero delle vi me di violenza domes ca, come anche assistenza
sociale e psicologica gratuita per le vi me di violenza, nonché programmi specializza per
chi comme e la violenza. Le medesime persone giuridiche sono tenute a fornire all‘Autorità
Giudiziaria un elenco di servizi e programmi ai sensi del par. 4 della Legge sulla protezione
dalla violenza domes ca.

08 STRUMENTI DI PROTEZIONE
In sede civile, occorre ricordare gli ordini di protezione disciplina dagli ar coli 342
bis e ter del codice. Nell’ambito del processo penale è oggi obbligatorio l’arresto
in flagranza per i deli di maltra amen contro familiari e conviven e stalking.
Sul piano delle misure cautelari possono essere ado ate forme di limitazione della
libertà personale dell’aggressore che vanno dalla custodia in carcere, all’allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinare i luoghi abitualmente frequenta
dalla vi ma. La tutela della tes monianza si esercita poi con l’incidente probatorio
o con par colari modalità di audizione prote a.
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В България безплата правна помощ се предоставя на определени категории лица
изброени в чл.22 от ЗПП, които не разполагат със средства и желаят да ползват
адвокатска защита.

В България Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика работи по различни проекти за уязвими групи лица, като си взаимодейства с НПО, държавни и частни организации във връзка с лица търсещи закрила, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Такива
сдружения – асоциации и фондации в обществена полза предлагат социални услуги и
програми за възстановяване на пострадалите от домашно насилие, безплатна социална и психологическа помощ за пострадалите от насилие лица, както и специализирани програми за извършителите на насилието. Тези юридически лица са длъжни
да предоставят списък на услугите и програмите съгласно ЗЗДН.

08 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА
В гражданското производство трябва да се имат предвид заповедите за закрила, уредени в чл.342bis и ter от Гражданския кодекс. В наказателния процес
днес е задължително задържането при насилие над лица от семейството и в
съжителство, както и при „stalking“. Като мерки за закрила могат да се приложат и ограничаване на свободата на агресора чрез задържането му в ареста,
отдалечаване от семейния дом, забрана да се доближава до места, обичайно
посещавани от жертвата. Закрила на свидетели се осъществява чрез разпит
със специални правила за защитено изслушване.
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Le stesse garanzie di tutela sono previste anche in Bulgaria. La Legge sulla protezione dalla
violenza domes ca stabilisce delle misure di protezione simili. Gli ar coli 139 e 140 del Codice di Procedura Penale contengono norme speciali riguardo l‘interrogatorio di un tes mone con delle necessità specifiche nonché riguardo i minori.

Същите инструменти за защита са предвидени и в България. В Закона за защита
от домашно насилие са предвидени подобни мерки за закрила. В НПК чл.139 и 140
НПК се съдържат специални норми за разпит на свидетел със специфични нужди,
малолетни и непълнолетни деца.

09 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

09 ОЦЕНКА НА РИСКА

La valutazione del rischio di recidiva dell’aggressore è importante per prevenire l’escala on della violenza. Normalmente cos tuiscono fa ori di rischio: la violenza nei
confron di altri membri della famiglia e/o di sconosciu ; la violazione di prescrizioni che riguardano la libertà; l’esistenza di problemi relazionali e/o occupazionali;
l’essere stato vi ma o tes mone di violenza in famiglia; l’abusare di sostanze stupefacen ; la manifestazione di intenzioni di suicidio/omicidio; la presenza di sintomi
maniacali o psico ci e/o di disturbi della personalità; il possesso di armi; le par colari modalità dell’aggressione realizzata (per esempio le mani al collo). In tu ques
casi dev’essere a vata la messa in protezione della donna.

Оценката на риска относно повтаряне на агресията е важна, за да се предотвратят ескалации на насилие. Обикновено рисковите фактори са следните:
насилие към други членове от семейството и към непознати, нарушаване на
ограничителни заповеди, проблеми в личните и служебни отношения, обстоятелства, в които самият насилник е претърпял или е бил свидетел на насилие
в семейството, приемане на наркотични вещества, опити за убийство/самоубийство, наличие на маниакалност, други психически или разстройства на
личността, притежаване на оръжие, особени начини на насилствена агресия
/ например опит за задушаване, притискайки с ръце гърлото/. Във всички тези
случаи трябва да бъде задействана защита над жертвата на насилие.

10 VITTIMA STRANIERA

10 ЖЕРТВА ЧУЖДЕНЕЦ

Se la parte lesa è straniera ha diri o a un interprete. Se inoltre emerge un concreto
e a uale pericolo per l’incolumità, come conseguenza della scelta di so rarsi alla
violenza o per eﬀe o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, può usufruire
di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998, rilasciato
dunque per mo vi umanitari.

Ако пострадалото лице е чужденец, трябва да му се осигури преводач. Ако
има опасност за неговата неприкосновеност заради избора му да се отдалечи от насилника или заради декларации, направени по време на разследването, чуждестранната жертва може да получи разрешение за пребиваване
по смисъла на чл.5 ал.6 от Декрета-закон 286/1998, издадено по хуманитарни причини.

In Bulgaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale, lo straniero, vi ma del crimine ha gli
stessi diri di un ci adino bulgaro, ma con l‘obbligo di avere un interprete e la traduzione
dei documen rela vi alle indagini. Gli stranieri sforni di mezzi economici hanno il diri o
all‘assistenza legale gratuita in osservanza dell‘art. 22 della Legge sull‘assistenza legale. In
riferimento al diri o sull‘asilo, la tutela internazionale e la tutela temporanea si applica la
Legge sull’asilo e sui rifugia .

В България съгласно НПК чужденец, пострадал от престъплението има същите
права като български гражданин, но със задължението да бъде осигурен преводач,
като и превод на документите във връзка с разследването. Чужденците, които не
разполагат със средства имат право и на безплатна правна помощ съгласно чл.22
от Закона за правната помощ. По отношение на правото на убежище, международна закрила и временна закрила се прилага Закона за убежището и бежанците.

INDENNIZZO VITTIME REATI VIOLENTI

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАСИЛИЕ

La legge europea 7 luglio 2016, n.122 (ar . 11-15), riconosce il diri o
all’indennizzo a carico dello Stato per i ci adini UE vi me di rea intenzionali violen .

В Италия Закон 122 от 7 юли 2016 /чл.11-15/ признава правото на
компенсация, което се изплаща от държавата на гражданите на ЕС,
жертви на насилие.

L’indennizzo (non risarcimento) è riconosciuto per reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque per il reato di cui all’ar colo 603bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfru amento
del lavoro).
ECCEZIONE: rea di cui agli ar coli 581 c.p. e 582 c.p. (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravan (art. 583 c.p.).
La domanda di accesso al Fondo è presentata al Prefe o della provincia in cui ha la residenza il richiedente o in cui ha sede l’Autorità che
ha emesso la sentenza e deve essere corredata da diversi documen
(art.13).
Per maggiori informazioni:
h p://www.prefe ura.it/milano/contenu /Vi me_dei_rea _violen-7046632.htm
email: prefe ura.milano@interno.it

Компенсацията /различно от обезщетението/ се изплаща за умишлено престъпление с насилие над личността и за престъпления по
чл.603 бис от ИНК /незаконно посредничество и eксплоатация на
труда/.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: престъпления по чл.581 от ИНК и 585 от ИНК
/телесна повреда/, освен при утежняващи вината обстоятелства
/чл.583 НК/
Молбата за компенсацията от Фонда трябва да бъде представена
пред Префектурата в района на постоянното местопребиваване на
молителя или по местонахождениетона съда, издал присъдата и
трябва да бъде придружена със съответните документи /чл.13/.
За повече информация:
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Vi me_dei_rea _violen-7046632.htp
e-mail: prefe ura.milano@interno.it
В България също е предвидено право на компенсация за пострадалите
от престъпления. Уредено е в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и Правилника за прилагане
на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления. Създаден е специален Национален съвет за подпомагане на пострадали от престъпления.

http://www.compensation.bg/bg/node/2
http://www.compensation.bg/bg/node/6
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ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELLA LOMBARDIA
A.I.D.A. Onlus _ Associazione Incontro Donne An violenza
Via Palestro, 34 - Cremona - 0372 801427 - 3389604533 - aida.onlus@virgilio.it
CAV DICO DONNA (amico fragile onlus)
Via Lazio, c/o Ospedale di Circolo Varese - ASST Se e Laghi Pad. 13, i° piano - Varese - 0332 278427 info@amicofragileonlus.com
Associazione Rete di Dafne-lseo
V.co della Manica, g/a - Iseo (BS) - 339 2226941 - info@retedidaphne.it - associazione.daphne@libero.it
Associazione Aiuto Donna- Fuori dalla violenza - Onlus
Via San Lazzaro, 3 - Bergamo - 035 212933 - info@aiutodonna.it
Associazione Aiuto Donna- Centro an violenza R.I.TA. - Seriate
via Chiesa San Grisogono, 18 - Seriate (BG) - 035 212933 - info@aiutodonna.it
Associazione C.H.I.A.R.A.
Via Mar nelli, 4 - Voghera (PV) - 3831915589 - presidentechiara@gmail.com
Associazione Casa accoglienza Donne Maltra ate di Milano - CADMI
Via Piacenza,14 - Milano - 02 55019609 - info@cadmi.org
Centro An violenza Centro Donna - CADMI
Via Unica Bolgiano, 16 - San Donato Milanese (MI) - 02 36527138 - accoglienza.sandonato@cadmi.org
Centro An violenza Stanza dello Scirocco di Corsico - CADMI
Via Marzabo o, 12 - 20094 Corsico (MI) - 800.049.722 - info.corsico@cadmi.org
Associazione Donne contro la Violenza
Via Mercato, 27 - Crema (CR) - 0373 80999 * 33935°6466 - assocdonne@alice.it
Associazione Donne Insieme contro lo Violenza
Via dei Pini, 8 - Pieve Emanuele (MI) - 0290422123 - info@donneinsieme.org
Associazione E.VA Onlus - Emergenza contro la Violenza
Via Manara, 4 - Busto Arsizio (VA) - 3345369630 - eva-onlus@libero.it - info@evaonlus.it
Associazione L’Altra metà del Cielo - Telefono Donna di Merate
Via Sant’Ambrogio, 17 - Merate (LC) - 039 9900678 - segreteria@altrametadelcielo.org presidente@altrametadelcielo.org
Mi atron (VE.NU.S)
Via Giuseppe Bologna 4 - Bresso (MI) - 02 22199730 - info@losportellodonna.it
Associazione Rete Rosa
Via Petrarca, 1 - Saranno (VA) - 3345369630 - info@reterosa.eu
Associazione volontarie Telefono Rosa
Via Tassoni 14 - Mantova - 0376 225656 - telefonorosa@ n.it
Auser Filo Rosa
Via Cavallo , 6 - Cardano al Campo (VA) - 3483069895 - auserfilorosa@libero.it
C.A.DO.M. Centro Aiuto alle Donne Maltra ate - APS
Via Mentana, 43 - Monza - 039 2840006 - info@cadom.it
Casa delle Donne CaD Brescia
Via S. Faus no, 38 - Brescia - 030 2400636 - casa@casadelledonne-bs.it
Centro an violenza VIVADONNA - CAD
Presso Convento S.Maria degli Angeli - Via San Francesco d’Assisi - Gardone ValTrompia (BS) 335 7240973 - an violenzavalletrompia@gmail.com
Centro an violenza “Chiare acque” Salò - Desenzano
Via Fantoni n.86 Salò (BS) - 3349713199 chiareacquesalo@gmail.com
CAV di Mantova
Via Vi orino da Feltre 46 - Mantova - 0376 325737 - 342 1250058 - sosviolenza@centroaiutovitamantova.it
Centro An violenza “Segnavia” Fondazione Somaschi Onlus
Piazza XXV Aprile 2 - Milano - 3295870862 - centroan violenza@fondazionesomaschi.it

16

Centro an violenza V.I.O.L.A - Fondazione Somaschi Onlus
via Verdi 22, Cassano d’Adda (BG) - 3931667083 - centroan violenza@fondazionesomaschi.it
Centro an violenza HARA ricomincio da me (Somaschi)
via Meda 20 - Rho (MI) - 335 1820629 - centroan violenza@fondazionesomaschi.it
Centro An violenza Sportello Donna - Sirio CSF Coop. Sociale ONLUS
Via Roggia Vignola 18 -Treviglio (BG) - 0363 301773 - info@centrosirio.it
Centro an violenza PENELOPE (Sirio CSF) - San Pellegrino Terme
Via Roggia Vignola 18 - Treviglio (BG) - 0363 301773 - info@centrosirio.it
Centro Donne Mantova
Via Giovanni Falcone, 1 - Borgo Virgilio (MN) - 389 915 1596 - info@centrodonnemantova.it
Centro ICORE
Piazza Mar ri della Libertà - Gorla Maggiore (VA) - 0331618959 - ass.icore@gmail.com
Cerchi D’Acqua s.c.a.r.l. Onlus
Via Verona 9 - Milano - 0258430117 - info@cerchidacqua.org
Coopera va LiberaMente Onlus - Percorsi di donne contro la violenza
Corso Garibaldi 37/B - Pavia - 0382 32136 - 800306850 - centroan violenzapv@gmail.com
Donna Si-cura
Via Vi orio Veneto, 25 -Travedona Monate (VA) - 0332 1785132 - info@donnasicura.org
EOS
Via Frasconi, 4 - Varese - 0332 231271 - e0svarese4@gmail.com
Il Coraggio di Frida
Via Fracaiolo 3 - Sondrio - 335346178 - coraggiodifrida@gmail.com
Kore coop. “Donna tu o per te”
C.so Torino 36/b - Vigevano (PV) - 349 14 22751 - korecoopera va@virgilio.it
Ass. L’Orsa Minore Onlus (La Metà di Niente)
Via P.Gorini 21 - Lodi - 0371840477 - info@centroan violenzalodi.it
M.I.A. Onlus - Associazione Movimento Incontro Ascolto
Via Achille Grandi, 28 - Casalmaggiore (CR) - 0375 061754 - 377948984 - gruppomia@gmail.com
Centro Ambrosiano di Solidarietà (Mai da Sole - CEAS)
Viale Maro a 8 - Milano - 3351251813 - centroan violenza@ceasmaro a.it
Caritas Ambrosiana (Se.D-Caritas Ambrosiana)
Piazza San Giorgio 2 - Milano - 0276037352 - maltra amentodonne@caritasambrosiana.it
SED - Farsi Prossimo
Via San Bernardino, 4 - Milano - O276037353 - maltra amentodonne@caritasambrosiana.it
SVSDONNAIUTADONNA ONLUS
Via della Commenda, 12 - Milano - 02/55038520 - 333/6532651 - svsdadonlus@gmail.com
SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domes ca - FONDAZIONE IRCCS CA’GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO
Via della Commenda, 12 - Milano - 02/55038585 - 2489 - svsed@policlinico.mi.it
Telefono Donna Como onlus
Via Ferrari 9 - Como - 031304585 - 800166656 - 333/3908955 - segreteria@telefonodonnacomo.it
Telefono Donna Lecco
Via Solferino 138 - Lecco - 0341363484 - teldonnalecco@alice.it
Telefono Donna Onlus - Magenta
presso la sede del Comune in Piazza Formen 1 - Magenta (MI) -02 9735411
centroan violenzatd@comunedimagenta.it
Telefono Donna Onlus - Vimercate
Piazza Unità d’Italia 1 -Vimercate (MB) - 039 6659256 - td.vimercate@gmail.com
Associazione Mul etnica Terre Unite Donne e Diri - (Darfo BoarioTerme)
Via Barbolini 4 - Darfo BoarioTerme (BS) - 0364 536632 - donnediri darfo@gmail.com
White Mathilda - Associazione
Via Garibaldi - Desio (MB) - 0362 621494 - centro.whitemathilda@gmail.com
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО*
България
4 - подпомагане и съдействие на пострадалите от престъпление

h ps://e-jus ce.europa.eu/content_rights_of_vic ms_of_crime_in_criminal_proceedings-171-BG-bg.do?clang=bg&idSubpage=2&member=1
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национално бюро за правна помощ
Асоциация на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления
Министерство на вътрешните работи
Фондация за подпомагане жертви на престъпление и борба с корупцията
Фондация „Център Надя”
Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ
Български център за джендър изследвания (БЦДИ)
Фондация „Асоциация Анимус”
Забележка: Списъкът е взет от сайта Еuropean jus ce. Той е неизчерпателен.

Асоциация за жените-адвокати – бенефициент по програми на Министерство на
правосъдието за помощ на лица, пострадали от престъпления по ЗПФКПП
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ –АДВОКАТИ
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Уебсайт: h p://womenlawyers.bg
Имейл: womenlawyers@abv.bg
Оказва безплатна психологическа и социална подкрепа и помощ на пострадалите
от престъпления и насилие. Работи по въпросите за защита правата на човека и по
предоставяне на правна помощ във връзка със защита правата на българските и
чуждестранните граждани.
Бенефициент по програма на Министерство на правосъдието за Апелативни
райони Варна и Велико Търново.
За „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Варна
Контакти:
тел. на координатора 0877880899 , email: podpomaganepostradali_varna@abv.bg
За „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Велико Търново
Контакти:
тел. на координатора 0877880869, email: podpomaganepostradali_vt@abv.bg
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Наказателен кодекс на Република България
Наказателно-процесуален кодекс на Република България
Граждански процесуален кодекс на Република България
Семеен кодекс на Република България
Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления
Правилник за прилагане на Закон за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления
Закон за правната помощ
Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Закон за борба с трафика на хора
Закон за закрила на детето
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за
замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
Директива на Съвета 2004/80/EО от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления
Европейска конвенция за компенсация на пострадали от насилствени престъпления
Зелена книга - Обезщетения за жертвите на престъпления
(COM/2001/0536 финален вариант)
Рамково Решение на Съвета 2001/220/JHA от 15 март 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите
от престъпления
Регламент на Съвета на Европа No 44/2001 от 22 декември 2000 г.
относно компетентността, признаването и привеждането в сила на
решения по гражданските и търговски въпроси
Изводи от Европейския Съвет в Тампере (точка 32)
*Посочени са основните нормативни актове
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ДЕКЛАРАЦИЯ

тема Закона за защита от домашното насилие, включително по въпроса
за дефиниране на домашното насилие, формите му и на джендърстереотипите;

Приета на проведения на 16 и 17 ноември 2018 г. Международен форум
„Адвокати против насилието“, организиран от Асоциацията за жените адвокати, Миланската адвокатска колегия, Асоциацията на жените юристи,
Италия, секция Милано, Фондация „Джендър алтернативи“, Софийската
адвокатска колегия, с участието на: Комитета за равнопоставеност при
Миланската адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет, адвокати от
Пловдивската адвокатска колегия, Благоевградската, Старозагорската и
Бургаската адвокатски колегии.
Международният форум е организиран по повод категоричната позиция
на адвокатите да се противопоствят на всички форми на насилие, както
и във връзка с необходимостта да бъде ангажирано цялото общество в
борбата с това тежко явление.
Като взе предвид изложените факти и данни за мащабите на феномена
домашно насилие в световен аспект, като обсъди международните
стандарти за защита, италианския опит и добри практики, както и
нивото на защита, предоставена от българския законодател, като отчете
необходимостта от повишаване на сензитивността на българското
общество по отношение на домашното насилие, като съобрази
изказванията, проведените дискусии и анализите на участниците във
форума, приемаме следните препоръки:

5. Да се гарантира, че достатъчен брой финансирани от държавата
кризисни центрове са на разположение на жертвите на домашно
насилие;

1. Държавата да изпълни своя ангажимент като осигури ранна превенция
на насилието и домашното насилие на всички нива чрез всички свои
структури, в това число и криминализирането на някои форми на
насилие;
2. Да се работи в посока повишаване на сензитивността и осведомеността
на обществото относно същността, формите и последиците от насилието
и домашното насилие, като се цели преодоляване на стереотипите и
възприемане на насилието като обществен, а не само личен проблем;
3. Да се предоставя своевременно и трайно гаранция за защита
на пострадалите от насилие лица чрез всеобхватни, ефективни и
адекватни мерки, които държавата предприема със синхронизиране на
законодателството си с международния стандарт за ненасилие;
4. Да се уеднакви и прецизира правоприлагането на Закона за защита
от домашното насилие, като се осигури задължително обучение за
съдии, адвокати и други служители в сферата на правоприлагането на
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6. Да се извърши активна работа сред всички адвокати и в обществото
за разяснаване на ролята на адвокатите в превенцията и борбата срещу
насилието, като за целта се изготви „Наръчник на адвоката”, който да
бъде разпространен в електронен и печатен вариант;
7. Да се осигури механизъм за адекватна компенсация на пострадалите
от насилие и домашно насилие лица, съразмерна със сериозността на
нарушенията на правата на жертвата на насилие, както и да се въведат
работещи механизми за възстановително правосъдие.
Предвид задължителността на последващи мерки, които да бъдат
изпълнени с цел гарантирането на всеобхватна, адекватна, навременна
намеса и защита на жертвите на насилие и домашно насилие, както и
ранна превенция,
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да подкрепим проекта за изменение на Наказателния кодекс във връзка
с криминализирането на някои от формите на домашното насилие и
да съдействаме на експертно ниво за лобиране за предприемане на
последващи стъпки за постигане на поставените цели на форума, а
именно гарантирането на всеобхватна, адекватна, навременна намеса
и защита на жертвите на насилие и домашно насилие, както и ранна
превенция.
Да се създаде електронна платформа за информация и онлайн бърз
достъп до квалифицирана юридическа помощ от страна на адвокатските
колегии по съдебни райони със съдействието на Висшия адвокатски
съвет, в подкрепа на жертвите на насилие с цел осигуряване на
своевременни действия.
Да се систематизира събраната на настоящия форум „Адвокати срещу
насилието” информация и да се изготви „Наръчник на адвоката”, който
да бъде разпространен в електронен и печатен вариант, за улеснение на
достъпа на всички адвокати и граждани до него.
17 ноември 2018 г., гр. Пловдив
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DECALOGO PER AVVOCATE E AVVOCATI
Queste “pillole” sono indirizzate alle avvocate e agli avvocati che
non hanno usufruito del percorso formativo professionalizzantesul
fenomeno della violenza contro le donne realizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano in collaborazione con Regione Lombardia, per
aiutarli a muoversi e orientarsi nel primo momento di contatto con la
vittima.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Sportello per il Cittadino - Palazzo di Giustizia
1° piano - atrio d’ingresso Largo Biagi - Sportello 2 Tel. 0254101935
Email: sportello@ordineavvocatimilano.it
Orario: lunedì / venerdì dalle 9.00 alle 13.00
www.ordineavvocatimilano.it
www.avvocatipermilano.it
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità
Tel. 02 6765 6553
www.regione.lombardia.it
www.nonseidasola.regione.lombardia.it
#nonseidasola

1522 NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING NAZIONALE
A cura di: Avv. Silvia Belloni e Dott. Fabio Roia

ДЕКАЛОГ* ЗА АДВОКАТИ

Асоциацията за жените адвокати и Софийският адвокатски
съвет публикуват тези „десет стъпки при помощ на пострадали от насилие“, изготвени от Миланската адвокатска колегия и допълнени с приложимото българско законодателство, като продължение на изграденото от години
сътрудничество между адвокатите от Софийската адвокатска
колегия и Миланската адвокатска колегия в тяхната общата
мисия за борба срещу насилието. Тези стъпки са насочени
към адвокати, които нямат специализация в тази област и
целят да им помогнат да бъдат подготвени и да реагират, когато установят контакт с жертва на насилие. Декалогът може
да е в помощ и на гражданите на двете държави при търсена
от тях защита от насилие.
* ДЕСЕТ СТЪПКИ ПРИ ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ

Италианското съдържание e изготвено от адв. Силвия Белони и съдия
Фабио Ройа, Милано, Италия, 2019г.
Превод от италиански на български език – адв. Мария Ганчева и адв.
Божидара Атанасова
Актуализирано българско законодателство – адв. Елка Пороминска,
адв. Бригита Костова, адв. Веселина Благоева
София, България, 2019г.

Regione
Lombardia
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СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
И СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

София 1309
бул. Тодор Александров 137, ет.2 и 3
register@sak-sas.bg
Търговски дом
София 1000
бул. Витоша 1А, ет.2, ет.3
+359 2 439 01 12
oﬃce@sak-sas.org
www.sak-sas.bg

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ АДВОКАТИ

гр. София, бул. „Витоша” 1А, ет.4, офис 446
+359 888880819, Председател
womenlawyers@abv.bg
www.womenlawyers.bg/bg/

