ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАСИЛИЕ ВЪРХУ ИНТИМНИЯ
ПАРТНЬОР И ИЗНАСИЛВАНЕ СПОРЕД ЗАПИСИТЕ НА
ПОЛИЦИЯТА И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
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Показател 1

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години), жертви
на насилие, извършено от интимния партньор от мъжки пол (на
възраст 18 и повече години), според регистрите на полицията

Определение

Всяко деяние на физическо, сексуално, психическо или икономическо
насилие, което се случва между бивши или настоящи съпрузи или
партньори, независимо дали извършителят споделя едно и също
жилище с жертвата.

Числител

Числител: Брой на жените на възраст 18 и повече години, жертви на
физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие,
извършено от страна на интимния партньор в рамките на 12-месечен
период, според полицейските регистри.

Какво измерва

Показателят измерва броя на жените на възраст 18 и повече години,
жертви на физическо, сексуално, психическо или икономическо
насилие, извършено от страна на интимния партньор от мъжки пол (на
възраст 18 и повече години) в рамките на 12-месечен период, според
полицейските регистри.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят жени, пострадали от инциденти, свързани с насилие
върху интимния партньор в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, съобщили за
инциденти, свързани с интимния партньор за период от 12 месеца.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 2

Годишен брой на докладваните правонарушения, свързани с
насилие върху интимния партньор срещу жени, извършени от
мъже (на възраст 18 и повече години)

Определение

Всяко деяние на физическо, сексуално, психическо или икономическо
насилие, което се случва между бивши или настоящи съпрузи или
партньори, независимо дали извършителят споделя едно и също
жилище с жертвата.
Извършителят трябва да е мъж, а жертвата — жена, и между тях да има
или да е имало интимна връзка.
Докладваните престъпления се отнасят до инцидентите, регистрирани
от полицията.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Могат да бъдат включени всички от следните форми на насилие:
• физическо насилие: физическо нападение, телесна повреда,
побой, лишаване от свобода, убийство;
• сексуално насилие: изнасилване, сексуално нападение,
сексуален тормоз, изнасилване в брака;
• психическо насилие: принуда, клевета и словесна обида, тормоз,
унижение, небрежно отношение, изолация, клевета, заплаха,
преследване, психически тормоз;
• икономическо насилие: имуществени вреди, кражба на лична
собственост, ограничаване на личната свобода, финансова
зависимост, отказ от изплащане на издръжка, принудителен труд
за домашни услуги,
при положение че между извършителят (мъж) и жертвата (жена) има или
е имало интимна връзка.

Числител

Брой на докладваните злоупотреби, свързани с насилие върху
интимния партньор, извършени от мъже (на възраст 18 и повече
години) в рамките на 12-месечен период.

Какво измерва

Този показател измерва броя на злоупотребите, регистрирани от
полицията, свързани с всички форми на насилие върху интимния
партньор, извършено от мъже (на възраст 18 и повече години) в
рамките на 12-месечен период.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е общият брой на съобщените престъпления, свързани с
различните форми на насилие върху интимния партньор (или насилие
върху интимния партньор като цяло) в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на злоупотребите.

Население

Числителят се състои от всички съобщени престъпления, свързани с
различните форми на насилие върху интимния партньор.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
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Показател 2

Годишен брой на докладваните правонарушения, свързани с
насилие върху интимния партньор срещу жени, извършени от
мъже (на възраст 18 и повече години)
жертвата

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 3

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години),
извършители на насилие върху интимния партньор от женски пол
(и процент на мъжете извършители)

Определение

Извършителите се считат за „лица, влезли в официален контакт с полицията, и
заподозрени/арестувани или получили предупреждение за престъпление,
свързано с насилие върху интимния партньор“.
В зависимост от етапа на събиране на данни във всяка държава членка данните
за извършителите трябва да бъдат събрани или по времето на първоначалното
съобщаване за престъплението в полицията (статистика „Входящи данни“); след
първоначалното съобщаване на нарушението, но преди извършване на
цялостно разследване (статистика „Процес“); след приключване на
разследването на престъплението (статистика „Изходящи данни“).

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

В този показател влизат различни видове поведение, включително:
• физическо насилие: физическо нападение, телесна повреда,
побой, лишаване от свобода, убийство;
• сексуално насилие: изнасилване, сексуално нападение, сексуален
тормоз, изнасилване в брака;
• психическо насилие: принуда, клевета и словесна обида, тормоз,
унижение, небрежно отношение, изолация, клевета, заплаха,
преследване, психически тормоз;
• икономическо насилие: имуществени вреди, кражба на лична
собственост, ограничаване на личната свобода, финансова
зависимост, отказ от изплащане на издръжка, принудителен труд
за домашни услуги,
при положение че между извършителят (мъж) и жертвата (жена) има или
е имало интимна връзка.

Числител
Знаменател

Числител: Брой на извършителите (мъже) (на възраст 18 и повече
години) на каквото и да било деяние, свързано с насилие върху
интимния партньор от женски пол
Знаменател: Общ брой на мъжете (на възраст 18 и повече години) от
населението

Какво измерва

Този показател измерва броя и дела на мъжете, извършили деяния,
свързани с насилие върху интимния партньор (включително физическо,
сексуално, психическо или икономическо насилие), срещу партньора си
от женски пол в рамките на 12-месечен период, според полицейските
регистри

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят на мъжете извършили деяния, свързани с насилие
върху интимния партньор, и общия брой мъже от населението.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейски и правни
регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на извършителите.

Население

Числителят се състои от общия брой на извършителите (мъже) на
деяния, свързани с насилие върху интимния партньор.
Знаменателят се състои от общия брой мъже в населението.
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Показател 3

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години),
извършители на насилие върху интимния партньор от женски пол
(и процент на мъжете извършители)

Необходима
категоризация

Пол на извършителя
Пол на жертвата
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)
Друга примерна категоризация: увреждане, статут на мигрант или
бежанец

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 4

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години), жертви
на физическо насилие, извършено от интимния партньор от мъжки
пол (на възраст 18 и повече години), според докладите на
полицията

Определение

Всяко действие, което причинява физическо увреждане на партньора
или бившия партньор в резултат на незаконна физическа сила.
Физическото насилие може да бъде под формата на сериозни и дребни
нападения, лишаване от свобода и убийство, наред с всичко останало.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Физическо нападение
Телесна повреда
Побой
Лишаване от свобода

Числител

Числител: Брой на жените на възраст 18 и повече години, жертви на
физическо насилие, извършено от страна на интимния партньор от
мъжки пол (на възраст 18 и повече години) в рамките на 12-месечен
период, според полицейските регистри.

Какво измерва

Показателят измерва броя на жените на възраст 18 и повече години,
жертви на физическо насилие, извършено от страна на интимния
партньор от мъжки пол (на възраст 18 и повече години) в рамките на 12месечен период, според полицейските регистри.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят жени, пострадали от всякакъв вид физическо
насилие, извършено от интимния им партньор от мъжки пол (на възраст
18 и повече години) в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, съобщили за
инциденти, свързани с интимния партньор за период от 12 месеца.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период

7

Показател 5

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години), жертви
на психическо насилие, извършено от интимния партньор от
мъжки пол (на възраст 18 и повече години), според регистрите на
полицията

Определение на
основни термини

Всяко действие или поведение, което причинява психологическа вреда
на настоящия или бившия партньор. Психическото насилие може да
бъде под формата на принуда, клевета, устна обида или тормоз, наред
с всичко останало.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Принуда
Клевета и словесна обида
Тормоз
Унижение
Небрежно отношение
Изолация
Клевета
Заплаха
Преследване
Психически тормоз

Числител

Брой на жените на възраст на възраст 18 и повече години, жертви на
психическо насилие, извършено от страна на партньора от мъжки пол
(на възраст 18 и повече години) в рамките на 12-месечен период,
според полицейските регистри.

Какво измерва

Показателят измерва броя на жените на възраст 18 и повече години,
жертви на психическо насилие, извършено от страна на интимния
партньор от мъжки пол (на възраст 18 и повече години) в рамките на 12месечен период, според полицейските регистри.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят жени, жертви на всякакъв вид психическо насилие,
извършено от интимния им партньор в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, жертви на
психическо насилие, извършено от интимния партньор за период от
12 месеца.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 5

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години), жертви
на психическо насилие, извършено от интимния партньор от
мъжки пол (на възраст 18 и повече години), според регистрите на
полицията

период
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Показател 6

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години), жертви
на сексуално насилие, извършено от интимния партньор от мъжки
пол (на възраст 18 и повече години), според регистрите на
полицията

Определение

Всеки сексуален акт, извършен без съгласието на жертвата.
Сексуалното насилие може да бъде под формата на изнасилване или
сексуално нападение.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Изнасилване
Сексуално нападение
Сексуален тормоз
Изнасилване в брака

Числител

Числител: Брой на жените на възраст 18 и повече години, жертви на
сексуално насилие, извършено от страна на интимния партньор от
мъжки пол (на възраст 18 и повече години) в рамките на 12-месечен
период, според полицейските регистри.

Какво измерва

Показателят измерва броя на жените на възраст 18 и повече години,
жертви на сексуално насилие, извършено от страна на интимния
партньор от мъжки пол (на възраст 18 и повече години) в рамките на 12месечен период, според полицейските регистри.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят жени, жертви на всякакъв вид сексуално насилие,
извършено от интимния им партньор в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, жертви на
сексуално насилие, извършено от интимния партньор за период от
12 месеца.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между извършителя и жертвата = бивш или настоящ
съпруг или партньор, независимо дали извършителят живее или е живял
заедно с жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 7

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години), жертви
на икономическо насилие, извършено от интимния партньор от
мъжки пол (на възраст 18 и повече години), според регистрите на
полицията

Определение

Всяко действие или поведение, което причинява икономическа вреда на
партньора. Икономическото насилие може да бъде под формата на
нанесени имуществени вреди, ограничаване достъпа до финансови
ресурси, образование или пазара на труда или неизпълнение на
финансови задължения като изплащане на издръжка.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Имуществени вреди
Кражба на лична собственост
Ограничаване на личната свобода
Финансова зависимост
Отказ от изплащане на издръжка
Принудителен труд за домашни услуги

Числител

Брой на жените на възраст 18 и повече години, жертви на икономическо
насилие, извършено от страна на интимния партньор от мъжки пол (на
възраст 18 и повече години) в рамките на 12-месечен период, според
полицейските регистри.

Какво измерва

Показателят измерва броя на жените на възраст 18 и повече години,
жертви на икономическо насилие, извършено от страна на интимния
партньор от мъжки пол (на възраст 18 и повече години) в рамките на 12месечен период, според полицейските регистри.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят жени, жертви на всякакъв вид икономическо
насилие, извършено от интимния им партньор в рамките на 12месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, жертви на
икономическо насилие, извършено от интимния партньор за период от
12 месеца.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 8

Годишен брой на жените (на възраст 18 и повече години),
съобщили, че са станали жертви на изнасилване, извършено от
интимния партньор от мъжки пол (на възраст 18 и повече години),
според регистрите на полицията

Определение

Сексуално проникване, било то вагинално, анално или орално, чрез
използване на обект или части от тялото, без съгласие и/или чрез
използване на принуда, сила или възползване от уязвимостта на
жертвата.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Изнасилване

Числител

Числител: Брой на жените на възраст 18 и повече години, жертви на
изнасилване (извършено от мъж на възраст 18 и повече години) в
рамките на 12-месечен период, според полицейските регистри.

Какво измерва

Този показател измерва дела на жените, жертви на изнасилване
(извършено от мъже на възраст 18 и повече години), които са
докладвали за инцидента на полицията (за период от една година).

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е общият брой жени, жертва на изнасилване в рамките на 12месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, станали жертви на
изнасилване в рамките на 12-месечен период.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 9

Жени, жертви на убийство (на възраст 18 и повече години),
извършено от страна на интимния партньор от мъжки пол (на
възраст 18 и повече години), като дял от общия брой жени, станали
жертви на убийство (на възраст 18 и повече години)

Определение

Убийство на жена от интимен партньор или смърт на жена в
резултат на практика, опасна за жени. Под интимен партньор се
разбира бивш или настоящ съпруг или партньор, независимо дали
извършителят споделя едно и също жилище с жертвата.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Покушение
Убийство
Непредумишлено убийство
Предумишлено убийство

Числител
Знаменател

Числител: Жени, жертви на убийство, извършено от интимния партньор
в рамките на 12-месечен период.
Знаменател: Общият брой жени, станали жертва на убийство в рамките
на 12-месечен период.

Какво измерва

Показателят измерва дела на убитите жени, жертви на убийство,
свързано с насилие върху интимния партньор (за период от една
година). Извършителят трябва да е интимен партньор от мъжки пол (на
възраст 18 и повече години).

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е общият брой жени, жертва на убийство в рамките на 12месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейските регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на пострадалите жени или броят на
нарушенията.

Население

Числителят се състои от общия брой на всички жени, жертви на
убийство, извършено от интимния партньор за период от 12 месеца.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 10

Годишен брой на подадените молби и издадените заповеди за
защита при случаи на насилие върху интимния партньор от женски
пол по вид съдилища

Определение

Заповедите за защита в контекста на насилието срещу жени се
определят като „правно разпореждане, което изисква извършителят да
се въздържа от извършването на определени действия и да стои на
разстояние от жертвата“. Заповедите за защита могат да бъдат
приети по наказателни или граждански закони.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

В контекста на извършване на насилие върху интимния партньор
заповед за защита представлява бързо съдебно средство за защита на
лицата, изложени на риск от всякаква форма на насилие, като
забранява, ограничава или предписва определено поведение на
извършителя.

Числител

Широкият обхват от мерки, обхванати от такива заповеди, означава, че
те съществуват под различни имена, като например ограничителна
заповед, заповед за напускане на жилището, заповед за евикция,
заповед за защита или съдебна заповед.
Съществуват различни видове заповеди за защита, които трябва да
бъдат взети под внимание, включително:
• национални заповеди за защита и европейски заповеди за
защита;
• поискани заповеди за защита и предоставени заповеди за защита;
• заповеди за защита, свързани с наказателното прави и с
гражданското право.
•

•
•

•

Брой на заповедите за защита, за които е подадено искане от
жени на възраст 18 и повече години, жертви на насилие върху
интимния партньор (всякакъв вид насилие), в наказателни
съдилища
Брой на заповедите за защита, предоставени на жени на
възраст 18 и повече години, жертви на насилие върху интимния
партньор, от наказателни съдилища
Брой на заповедите за защита, за които е подадено искане от
жени на възраст 18 и повече години, жертви на насилие върху
интимния партньор (всякакъв вид насилие), в граждански
съдилища/съдилища по семейни дела
Брой на заповедите за защита, предоставени на жени на възраст
18 и повече години, жертви на насилие върху интимния
партньор, от граждански съдилища/съдилища по семейни
дела

Какво измерва

Тези показатели измерват броя на заповедите за защита, за които е
кандидатствано и които са били предоставени от наказателни и
граждански съдилища или съдилища по семейни дела, свързани с
насилие върху интимния партньор срещу жени (извършено от мъже) в
рамките на 12-месечен период

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е общият брой заповеди за защита, издадени от наказателни
и граждански съдилища или съдилища по семейни дела, свързани с
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Показател 10

Годишен брой на подадените молби и издадените заповеди за
защита при случаи на насилие върху интимния партньор от женски
пол по вид съдилища
насилие върху интимния партньор в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат регистрите на наказателните
и гражданските съдилища или съдилищата по семейни дела.

Мерна единица

Мерната единица е броят на заповедите за защита.

Население

Числителят се състои от броя на заповедите за защита, за които е
кандидатствано и които са били предоставени от наказателни и
граждански съдилища или съдилища по семейни дела, свързани с
насилие върху интимния партньор в рамките на 12-месечен период

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 11

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години)
преследвани за извършване на насилие върху интимния партньор
от женски пол

Определение

Преследвани лица са „предполагаеми нарушители, срещу които е
стартирано наказателното производство през отчетната година. Лицата
могат да бъдат преследвани от прокурора или от правоприлагащите
органи, водещи наказателното преследване, на национално равнище,
независимо от решението за прекратяване на случаите“ (Евростат —
UNODC).

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Действията, за които лицето (мъж) на възраст над 18 и повече години
може да бъде преследвано, се отнасят до всяка форма на насилие върху
интимния партньор, включително:
• физическо насилие: физическо нападение, телесна повреда,
побой, лишаване от свобода, убийство;
• сексуално насилие: изнасилване, сексуално нападение, сексуален
тормоз, изнасилване в брака;
• психическо насилие: принуда, клевета и словесна обида, тормоз,
унижение, небрежно отношение, изолация, клевета, заплаха,
преследване, психически тормоз;
• икономическо насилие: имуществени вреди, кражба на лична
собственост, ограничаване на личната свобода, финансова
зависимост, отказ от изплащане на издръжка, принудителен труд
за домашни услуги,
при положение че тези деяния са извършени срещу бивш или настоящ
партньор от женски пол.

Числител

Брой на мъжете на възраст 18 и повече години, преследвани за
(инцидент, свързан с) извършване на насилие върху настоящия или
бившия интимен партньор от женски пол

Какво измерва

Този показател измерва броя на мъжете на възраст 18 и повече години,
преследвани за (инцидент, свързан с) извършване на насилие върху
настоящия или бившия интимен партньор от женски пол в рамките на
12-месечния период

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е броят на лицата, преследвани за деяния, свързани с
насилие върху интимния партньор.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат полицейски и правни
регистри.

Мерна единица

Мерната единица е броят на преследваните лица/извършителите.

Население

Лицата, преследвани за извършване на насилие върху интимния
партньор.

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата
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Показател 11

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години)
преследвани за извършване на насилие върху интимния партньор
от женски пол

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 12

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години), осъдени
за извършване на насилие върху интимния партньор от женски пол

Определение

Броят на осъдените лица за извършване на насилие върху интимния
партньор от женски пол се отнася до всички извършители (мъже), които
са били обвинени и осъдени от съдебната система за някакво деяние на
насилие насилие върху интимния партньор от женски пол.
Осъдените лица са: „Лица, признати за виновни от юридически орган,
упълномощен да произнася присъда съгласно националното
наказателно право, независимо дали присъдата е потвърдена или не“
(Евростат — UNODC).

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Действие(я), за които лицето (мъж) на възраст 18 и повече години може
да бъде осъдено и задържано, може да се отнасят до всяка форма на
насилие върху интимния партньор, включително:
• физическо насилие: физическо нападение, телесна повреда,
побой, лишаване от свобода, убийство;
• сексуално насилие: изнасилване, сексуално нападение, сексуален
тормоз, изнасилване в брака;
• психическо насилие: принуда, клевета и словесна обида, тормоз,
унижение, небрежно отношение, изолация, клевета, заплаха,
преследване, психически тормоз;
• икономическо насилие: имуществени вреди, кражба на лична
собственост, ограничаване на личната свобода, финансова
зависимост, отказ от изплащане на издръжка, принудителен труд
за домашни услуги,
при положение че жертвата е жена и става въпрос за нейния бивш или
настоящ партньор.

Числител

Числител: Брой на мъжете (на възраст 18 и повече години), осъдени за
(инциденти, свързан с) извършване на насилие върху настоящия или
бившия интимен партньор от женски пол в рамките на 12-месечния
период

Какво измерва

Този показател измерва броя на мъжете (на възраст 18 и повече
години), получили окончателна присъда за (инциденти, свързани с)
извършване на насилие върху настоящия или бившия интимен
партньор от женски пол.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател, е общият брой мъже, които са били осъдени за извършване
на насилие върху интимния партньор в рамките на 12-месечния период.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат регистрите на съдилищата.

Мерна единица

Мерната единица е броят на осъдените лица.

Население

Числителят се състои от лицата, осъдени за извършване на насилие
върху интимния партньор.
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Показател 12

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години), осъдени
за извършване на насилие върху интимния партньор от женски пол

Необходима
категоризация

Пол на жертвата
Пол на извършителя
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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Показател 13

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години), осъдени
на затвор за извършване на насилие върху интимния партньор от
женски пол или санкция, включваща форма на лишаване от
свобода.

Определение

Лица „задържани в затвора или получили санкция, включваща форма на
лишаване от свобода“, се отнася до лица, задържани в затвор,
наказателна или изправителна институция, след взeмането на
окончателно решение по техния случай от компетентен орган.

Вид на поведение
или злоупотреба
(злоупотреби),
които трябва да
бъдат взети под
внимание

Действие(я), за които лицето (мъж) на възраст 18 и повече години може
да бъде осъдено и задържано, може да се отнасят до всяка форма на
насилие върху интимния партньор, включително:
• физическо насилие: физическо нападение, телесна повреда,
побой, лишаване от свобода, убийство;
• сексуално насилие: изнасилване, сексуално нападение, сексуален
тормоз, изнасилване в брака;
• психическо насилие: принуда, клевета и словесна обида, тормоз,
унижение, небрежно отношение, изолация, клевета, заплаха,
преследване, психически тормоз;
• икономическо насилие: имуществени вреди, кражба на лична
собственост, ограничаване на личната свобода, финансова
зависимост, отказ от изплащане на издръжка, принудителен труд
за домашни услуги,
при положение че тези деяния са възникнали между бивши или
настоящи съпрузи или партньори.

Числител

Брой на мъжете (на възраст 18 и повече години), осъдени за
извършване на насилие върху настоящия или бившия интимен
партньор от женски пол, които са задържани в затвор, наказателна или
изправителна институция.

Какво измерва

Този показател измерва броя на мъжете (на възраст 18 и повече
години), получили окончателна присъда за извършване на насилие
върху настоящия или бившия интимен партньор и чиято присъда
включва форма на лишаване от свобода (затвор, наказателна или
изправителна институция) в рамките на 12-месечен период.

Как да го измерим

Показателят изисква налична информация от завършен 12-месечен
период. Минималната информация, необходима за измерването на този
показател е броят на мъжете, задържани в затвор, наказателна или
изправителна институция, осъдени за извършване на насилие върху
бившия или настоящия интимен партньор от женски пол.

Източници на
информация

Източници на информация могат да бъдат регистрите на съдилищата.

Мерна единица

Мерната единица е броят на хората, осъдени на затвор.

Население

Числителят се състои от броя на лицата (мъже), получили санкция за
лишаване от свобода заради извършване на насилие върху интимен
партньор.
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Показател 13

Годишен брой на мъжете (на възраст 18 и повече години), осъдени
на затвор за извършване на насилие върху интимния партньор от
женски пол или санкция, включваща форма на лишаване от
свобода.

Необходима
категоризация

Пол на извършителя
Пол на жертвата
Възраст на жертвата (на възраст 18 и повече години)
Взаимоотношения между партньорите = бивш или настоящ съпруг или
партньор, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с
жертвата

Референтен
период

Календарна година или 12-месечен период
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