
ПРАВА НА 
МАЛТРЕТИРАНИ 

ЖЕНИ
ЖЕРТВИ

НА НАСИЛИЕТО  

Правото да подаде оплакване.
Жените имат правото да подадят оплакване за ситуациите на 
насилие,които са преживели. Това може да се направи в полицейския 
участък (национален, автономен, локален), жандармерията,във Вър-
ховният съд или прокуратурата.
Подаването на оплакване дава началота на процес в съда за наси-
лието срещу жената (за да се разследва случая и да се накажат 
виновниците).  

Прово за поискване заповед за закрила.
Заповедта за закрила е решение на съда, в която се признава съ-
ществуването на ситуация на опастност за жертвата, и се нарежда 
закрила в проделжение на съдебния процес , също така се признават 
икономическите и социални права ,определени от закона.
Методите за закрила,които съдебната власт може да определи в за-
щитата на малтретираната жена, и в случай за децата и, също могат 
да бъдат от наказателен характер : 

1.  Изселване на насилника от семейното жилище.
2.  Забрана на местожителство в определеното населено място.
3.  Забрана на насилника да се доближава до жертвата и/или 

нейните близки на дистанция,която определи съдията.
4.  Забрана на насилника да се свързва с жертвата и/или нейните 

близки по какъвто и да е начин: писмо,телефон и т.н.
5.  Забрана на насилника да се доближава до дадени места: ра-

ботно място на жертвата, училище на децата и т.н.
6.  Игнориране на данни отнасящи се до местонахождението на 

жертвата.
7.  Юридическа защита на жената в съдебни учреждения.
8.  Конфискуване на оръжия и забрана за притежание на същи-

те. 
От цивилен характер: 

1.  Използване и облагодетелстване от семейното 
жилище,обзавеждане и покъщнина.

2.  Разпределяне настойничеството над непълнолетните деца.
3.  Прекратяване на правото за родителските права.
4.  Прекратяване режима за комуникация:посещения и престой 

на бащата с децата.
5.  Определяне на една хранителна помощ. 
6.  Каквато и да е друга мярка за отделянето на непълнолетните 

от опастност и предпазването им от вреди. 

Право да бъде част от наказателното съдопроизводство: 
предлагането на дейностти.
Извършва се като частно обвинение,като се назначи адвокат за защи-
та на нейните интереси,и да я представя в съда. 

Право за възстановяване на нещата и компенсация за 
нанесената вреда.

Право за получаване на информация върху развитието на 
съдебните дейности.

Право за запазване на почтеността и интимността на 
жертвата в рамките на процесите свързанеи с насилието.

Право на икономически помощи,предвидени за жертвите на 
насилствени престъпления.

Право за разрешение на временно пребиваване,поради 
хуманитарни права. 

Право на приемане в друго училище на децата 
на малтретираните жени, в случай на смяна на 
местопребиваването.. 

Специални права за жените от друга държава: 
  Ако са титуляри на разрешение за работа чрез “събиране на се-
мейството”( reagrupación familiar) свързано с разрешението за ра-
бота на съпруга-насилник,могат да поискат и да получат временно 
разрешение за пребиваване независимо,след като е определено 
нареждане за закрила в тяхна полза. 

  Ако се намират нелегално на испанска територия и има издадена 
сентенция ,в която са акредитирани като жертви на насилие, ще им 
се даде временно разрешение за пребиваване по хуманитарни 
причини. Също така могат да представят молба, с иск за разреше-
ние на легален престой на испанска територия, след като са полу-
чили съдебна заповед за закрила в своя полза .

  Могат да получат разрешение за убежище като бежанки, жените 
чужденки ,избягали от своята държава от страх,причинен от насил-
ствено преследване.

  Жените чужденки,жертви на насилие,които нямат разрешение за 
работа и се намират легално в Испания,могат да бъдат информи-
рани в Офиса за работа и публична дейност(ИНЕМ),върху правата 
за записване като търсещи работно място,и да имат достъп до 
курсовете за обучение,трудово посредничество,така както и за 
Активния доход (RAI).

Още информация:

ТЕЛЕФОНИ
 ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

ДРУГИ ПРАВА ЗА ЖЕРТВИТЕ
 НА НАСИЛИЕ 

в органите за равенство между хората на автономните 
общини, в центровете за внимание на жената-автоном-
ни и локални, в офисите за внимание на жертвите от 
престъпления,в съдебното управление, в службите за 
юридическо ориентиране на училището за адвокати, и в 
различните асоциации за жени и чужденци.

Държавна сфера: 016
Хора със слухови
  увреждания: 900 116 016
Андалусия: 900 200 999
Aрагон: 900 504 405
Aстуриас: 112
Балеарес: 112
Канариас: 900 506 968
Кантабрия: 942 214 141
Кастия и Леон: 900 333 888
Кастия-Ла Манча: 900 100 114

Каталуня: 900 900 120
Сеута: 900 700 099
Eкстремадура: 112
Галисия: 900 400 273
Ла Риоха: 900 711 010
Mадрид: 012
Meлия: 952 699 214
Mурсия: 968 357 244/620
Наварра: 948 206 604 
Паис Васко: 900 840 111
Валенсия: 900 580 888 N
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Органичен Закон 1/2004 (в последствие Цялостен Закон) предста-
вя каталог с правата на жените,жертви на насилието:

  Права на информация: безплатна юридическа асистенция.
  Работни права и оказване на помощ от Социално осигурява-
не.

  Икономически права. 

Правото на информация. 
Се разбира правото на информация и съвети,върху следните ма-
терии:

a)  Мерките на самия закон, с цел да даде защита на 
малтретираните жени.

b) Правата и помощите,които закона определя за тях.
c)  Методи за помощ: при спешност, подкрепа и 

възстановяване, и начин за достигане до същите. 

Правото на социално асистиране.
За да се направи реално правото им за физическо и морално 
интегриране,жените жертви на насилието,и техните непълнолетни 
деца,имат правото на социални услуги като:

  внимение
  спешност
  подкрепа и приют
  възстановяване. 

Чрез тях жените имат възмжност да: 
  получават съвети върху действията, чрез които могат да из-
разят своите права, 

  да опознаят службите, към които могат да се обърнат, за да 
пyлучат материална, медицинска, психологична и социална 
асистенция,

  да прибегнат до различните методи за приютяване (по спеш-
ност, временен приют, попечителски центрове и т.н.) 

  да възстановят здравословното си състояние:физическо и пси-
хично,

  да достигнат своето формиране, работно участие, получавайки 
психологична помощ през целия период на възстановяване. 

Правото на социална помощ се признава и за непълнолетните, които 
живеят при подобни семейни условия.  

Право на спешна юридическа асистенция.Право на 
безплатна юридическа асистенция.  
Органичния Закон 1/2004,признава за всяка жена жертва на насилието 
спешна юридическа асистенция във всички проседенции свързани със 
ситуацията, дори за формирането/подаването/ на оплакване(жалба 
срещу насилника).  
Назначаването на адвокат е непосредствено,но ако не се поиска пра-
вото на безплатна юридическа асистенция или в краен случай е отка-
зано, жертвата трябва да заплати хонорарите,спечелени от намесата 
на адвоката или прокурора.  
За правото на безплатна юридическа подкрепа, трябва да се 
акредитира,че доходите изчислени за година върху семейна единица 
(изключени тези на насилника),да не надвишават два пъти, публичния 
доходен показател на кратен резултат, (така наречения-IPREM) или с 
изключение, когато не надвишават 4 пъти “IPREM”, имайки впредвид 
семейното положение, икономическите задължения и цената на про-
цеса.
Освен правото на безплатна юридическа асистенция, имат право и на 
следните услуги:

  Безплатни съвети и ориентиране преди съдебния процес. 
  Безплатно публикуване на обяви или укази в официалните вест-
ници. 

  Удължаване плащането на депозит,необходим на посредника 
за предоставянето на ресурси. 

  Безплатна опитна асистенция. 
  Редусирането на 80% или пълна безплатност върху тарифите 
на нотариалните документи.

Работни права и социално осигуряване* 
За да се упражнят тези права, работещите трябва да акредитират ситу-
ацията на насилие, чрез сентенцията,по която се осъжда насилника,или 
чрез доклад от прокуратурата,в който се посочва наличието на насилие 
срещу жената и нареждането за закрила на същата. 

Права на работещите за чужда сметка (por cuenta ajena): 
  Право за намаляване на работните часове,което също е при-
дружено от намаляване на заплащането,както следва.Може 
да се достигне до договаряне със социално осигуряване,за за-
пазване същите бази на осигуряване,за да не афектира върху 
бъдещото пенсионно заемане-получаване на пенсия и също за 
постоянна инвалидност,смърт,възникване на болест или злоу-
полука извън работното място.

  Право за преорганизиране на работното време.
  Приоритет при смяна на центъра,за запазване на работното 
място в продължение на 6 месеца.

  Права за прекратяване на работната дейност и запазване на ра-
ботното място.По принцип е за 6 месеца като Съдията ще може 
да удължи за периоди от три месеца и до максимално 18 ме-
сеца.С правото на помощи поради безработното състояние,ако 
отговаря на основните изисквания.Периодът на прекратената 
работна дейност,ще се признае като щатен/соц.осигурен/ за 
пенсия поради навършена възрастова граница, пълна инвалид-
ност, смърт,майчинство и ситуация на безработност; също така 
с правото на здравна асистенция.

  Право на прекратяване на договора за работа и с право на па-
рично обещетение поради състояние на безработица,ако отго-
варя на определените изисквания.

  Уволнението ще е анулирано,ако се отнася за жена,жертва на 
насилие,както следва от по-горе посочените права.

  Не се имат впредвид отсъствията от работното място,мотивирани 
от ситуацията – физическа и психична на работещата,в след-
ствие на насилието. Трябва да се акредитира от социелните 
служби или здравни пунктове. 

Права на работниците за своя сметка: 
Права на работещите за своя сметка,които трябва да прекратят сво-
ята активност,за да могат да се защитят,не са задължени да внасят 
осигуровки за период от 6 месеца,който период ще бъде сметнат като 
щатен от органите за социално осигуряване.Още повече ситуация-
та им ще бъде призната като активна/работна дейност,с правото на 
здравна асистенция от страна на органите на социално осигуряване.  

Икономически права. 
Икономическа помощ специално за жени,жертви на 
насилието,със затрудненост за набавянето на работно място.
Това е една икономическа помощ,която определя Органичния Закон 
1/2004 за жените жертви на насилие,винаги когато отговарят на след-
ните изисквания:

a)  Липса на доходи-месечното изчисление над 75 % от ми-
нималната работна заплата,изключена пропорционалната 
част на двете извънредни заплати.

b)  Да има специални затруднения за намирането на работа 
(възраст,липса на подготовка или социални причини). 

c)  Да се акредитира ситуацията на жертва на насилието (окон-
чателна сентенция за присъдата на насилника, заповед за 
закрила в нейна полза или решение от прокуратурата ).

Активен доход (RAI). 
Програмата се състои в една икономическа помощ,придружена от дей-
ности насочени към увеличаване възможностите на работния пазар.
За да бъдат включени в програмата жените жертви на насилието 
трябва да отговарят на следните изисквания: 

a)  Да акредитират,че са жертви на насилие,както е посочено 
по-горе или да представят сертификат от социални служ-
би на Автономната администрация,от кметството или от 
центъра за приютяване,посочвайки тяхната ситуация.

b)  Да фигурират като търсещи работа в Офиса за работа и 
публични дейности(ИНЕМ).

c)  Да не получават помощи и субсидии поради безработно-
то си състояние или на земедилски доход.

d)  Липса на доходи, от какъвто и да е характер, месеч-
но изчисление над75% от определената минимална 
заплата,изключени двете извънредни заплати. 

Инкорпорирането в програмата се извършва ,чрез Офисът за работа 
и публични дейности(ИНЕМ).

Помощ за смяна на местожителството на жертви на насилието. 
Жените жертви на насилие, които са облагодетелствани от програма-
та за активен доход(RAI) и са били принудени да напуснат жилището 
си в периода от 12 месеца преди подаването на молбата за приемане 
в програмата на РАИ, или докото са в същата могат да получат една 
единствена вноска,допълнителна помощ равна на три месеца от 
сумата отпусната от Раи ,без това да намали периода за получаване 
на посочената помощ. Тази помощ може да се получи само веднъж с 
всяко право на приемане в програмата на РАИ. 

Предимство за достъп до защитените жилища и публични 
резиденции за възрастни. 
Държавен план за жилищата 2005-2008 включва и жените жертви 
на насилието или като колектив с предимство за достъп на защите-
ни жилища,и също така финансови помощи за тяхното закупуване. 
Също така условието да е жертва на насилие,ще се има впредвид за 
предоставянето на място в публична резиденция за възрастни. 

ПРАВА НА МАЛТРЕТИРАНИ
ЖЕНИ, ЖЕРТВИ
НА НАСИЛИЕТО

Органичен Закон 1/2004, от 28 декември, мерки за сигур-
ност срещу насилието (B.O.E. номер 313 от 29 декември 

2004 год.) посвещава и гарантира, на жените,които са били 
жертви на насилието, серия от права, с цел същите да сло-
жат край на насилствената връзка и да възстановят проекта 

за нормален живот.  

КАКВИ ПРАВА ИМАТ ЖЕНИТЕ ЖЕРТВИ НА
 НАСИЛИЕТО?

*  Споразумението с работодателя, може да допринесе до подобряватето на тези права
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