
Домашното насилие –  

Как да се защитим? 



Определението за домашно насилие в българското законодателство 

 

По смисъла на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН): 

 

 “Домашно насилие” е 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 родствена връзка, които са 

или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН за психическо и емоционално 

насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово 

присъствие. 



Често срещани форми на домашно насилие 

 

 Физическо насилие 

 Сексуално насилие 

 Емоционално насилие 

 Икономическо насилие 



Физическо насилие 

 

 Физическото насилие се свързва с всяко нежелано, насилствено физическо 

съприкосновение с тялото на човек, което причинява болка или носи риск от 

физическа травма.  

 

 Физическото насилие включва бутане, удряне, разтърсване, използване на 

предмет за удряне, извиване, дърпане на част от тялото, използване на оръжие. 

 

 Физическото насилие цели да подчини жертвата и да предизвика страх у нея.  

 

 Често пъти жертвата многократно се налага да бъде хоспитализирана, след 

физическо насилие от партньора си.  



Сексуално насилие 

 

 Насилствено принуждаване на лицето да се съблича, да прави секс по време 

или по начин, който то не желае или да повтаря порнографски действия или 

сцени. 

 

 Принуждаване на лицето към полово сношение след побой. 

 

 Извършване на половите сношения с особена жестокост. 

 

 Проявяване на изключителна ревност и обвиняване в любовни връзки с кого ли 

не. 



Емоционално насилие 

 

 Насилникът налага волята си чрез предизвикване на чувства на страх, срам и 

вина у лицето. 

 

 Постоянно критикува, крещи и/или обижда. 

 

 Насилникът игнорира чувствата на жертвата. 

 

 Насилникът контролира контактите на лицето, телефонните разговори, 

кореспонденцията, включително профили в социални мрежи и различни 

форуми. 

 

 Системно и несправедливо наказва децата или не допуска лицето до тях и др. 



Икономическо насилие 

 

 Насилникът изцяло контролира семейния бюджет и сам взема финансовите 

решения. 

 

 Насилникът си присвоява всички семейни доходи, въобще не дава или дава 

недостатъчно пари за домакинството, при това повечето насилници не 

пазаруват и не се грижат за семейството, но обвиняват жертвата в това. 



Защита по реда на ЗЗДН може да търси всяко лице пострадало от домашно 

насилие, извършено от: 

 

 съпруг или бивш съпруг 

 лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство 

 лице, от което има дете 

 възходящ или низходящ 

 лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен 

включително 

 лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен 

включително 

 настойник, попечител или приемен родител 

 възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо 

съпружеско съжителство; 

 лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско 

съжителство 



Как можете да се защитите? 

 

 Да поискате от всеки лекар да ви издаде документ, в който писмено да 

удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилието, указано 

върху вас. 

 

 Да се включите в програми за превенция и защита от домашно насилие и 

програми, които осигуряват помощ на пострадали лица. 

 

 Да подадете молба до районното полицейско управление за налагане на 

спешни мерки за закрила от домашно насилие. 

 

 Да подадете молба за издаване на заповед за налагане на защитни мерки, 

причинени от домашно насилие до районния съд по постоянния или 

настоящия ми адрес направо или посредством районното полицейско 

управление. Към молбата се прилага и декларация за извършено насилие. 



Производство за налагане на мерки за защита от домашното насилие се 

образува по: 

 

 молба на пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е 

поставено под ограничено запрещение 

 

 молба на брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с 

пострадалото лице 

 

 молба на настойника или попечителя на пострадалото лице 

 

 молба на директора на дирекция “Социално подпомагане”, когато пострадалото 

лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания 



Молбата е писмена и съдържа: 

 

 имената, адреса и ЕГН на молителя, адреса на дирекция “Социално 

подпомагане“ (в случай че пострадалото лице не може или не желае да 

разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг 

адрес) 

 

 имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да 

бъде призован, включително телефон и факс 

 

 данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото 

лице и извършителя 

 

 датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното 

домашното насилие 

 

 подпис 



 Към молбата по чл. 8, т. 1 се прилага и декларация от молителя за 

извършеното насилие. 

 

 Съдът по искане на молителя служебно изисква за извършителя справка за 

съдимост, справка за наложени мерки по този закон и удостоверение 

дали се води на психиатричен отчет. 

 

 При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита. 



 При подаване на молбата не се внасят никакви държавни такси. 

 

 Чак при издаването на заповед от съда, те се възлагат заедно с разноските 

по делото на извършителя на домашното насилие. 

 

 Само при отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, 

държавната такса и разноските по делото се заплащат от пострадалото 

лице, освен когато няма навършени 18 години, както и когато е поставен под 

запрещение или има увреждания. 



Мерките за защита от домашно насилие са изредени в чл. 5 от Закона за 

защита от домашното насилие (ЗЗДН) и те са: 

 

 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 



 Компетентен да наложи тези мерки е районният съд по постоянния или 

настоящия адрес на пострадалото лице. Той образува дело по случая в 

следствие на подадената от пострадалия молба и се произнася с решение – 

заповед за налагане на мерки за защита или не. 

 

 Решението издадено от районния съд може да бъде обжалвано пред 

окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез 

съда, постановил решението, с препис за другата страна по делото като отново 

не се заплащат никакви държавни такси. Окръжният съд разглежда жалбата в 

14-дневен срок и се произнася с решение, което е окончателно. 



Нека се обединим в борбата срещу домашното насилие! 

 

Благодаря ви за вниманието! 
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