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Правни характеристики в Италия относно:
Злоупотреби/престъпления на честта /delitto
d’onore/
Злоупотреби/престъпления против честта
/delitto contro onore/
Злоупотреби/престъления „в името на честта“
/“crimini commessi in nome dell’onore“/

¾ Престъпления на честта
Престъплението на честта е било уредено в Наказателен кодекс
чл. 587 /отменен 1981 /
Всеки, който причини смъртта на съпруг / съпруга, дъщеря или
сестра, в момент, в който открие незаконната плътска връзка и в
състоянието на гняв заради засягане на своята или честта на
своето семейство, се наказва с лишаване от свобода от три до
седем години. На същото наказание подлежи и всеки, който при
гореспоменатите обстоятелства причини смъртта на лицето,
което е в незаконна плътска връзка със съпруга, дъщеря или сестра.

•Съпруг/а, но.......дъщеря или сестра! Няма такова за син или
брат!
•На практика - за убийство на всяко друго лице наказанието е
доживотен затвор, за убийство на съпругата и любовника й – наймного 7 години затвор
•Чл.559 НК /обявен за противоконституционен през 1968 и
отменен в последствие/ се е предвиждало наказание за изневяра
на съпругата!!!
•Законът непрекъснато се променя: едва през 1999 г. са отменени
разпоредбите на Наказателния кодекс, които санкционират дуела,
онази „рицарската“ схватка за възстановяне на засегната част

Престъпления против честта
•
•
•

Предвидени са във Втората книга, раздел XII на наказателния кодекс:
Престъпления против личността, глава II: чл.594 -599
Обида и клевета
Обща характеристика – престъпления, при които е засегната социалната
стойност на потърпевшото лице, неговата репутация , която според
Касационни съд в Италия „ не се идентифицира със собствената
самооценка или самолюбие, а с професионалното достойноство
съответстващо на социалната група и в исторически контекст, в
който живее.“

Престъпления „в името на честта“
•

•
•

По-широка категория, включваща престъпления на честта, престъпленията
против честта, както и голяма част от престъпленията против семеството,
против младежта, против личността като т.нар „ранни бракове“, съжителство
и секуални отношения с малолетни, сексуално насилие, телесни повреди
/включително обрязване на гинеталите при жените/, убийства – когато
мотивацията за извършването им е защита на честта
Общото между тях е честта -– „honos“ достойнство, уважение
Не оправдава насилието и не включва правото да убиеш, за да защитиш тези
ценности, концепция дълбоко залегнала в патриархалните общества

•

•

•

Основните права и правата на човека заложени в
Универсалната декларация за правата на човека като –
недискриминация, право на самоопределяне, на свобода, право
на живот, равенство и равнопоставеност на половете – именно от
тези права са лишени жените в патриархалните групи, където
убийството или побоят над жената е най-ефикасното средство, за
да се възстанови „достойнството, честта“ на семейството или
общността
Според Фондът за населението към ООН /UNPF/ около 5000
момичета и жени годишно в света биват убити в защита на
„честта“ от членовете на техните семейство или общности, на
които принадлежат
Във Великобритания през 2008 г. 17000 жени са били жертви на
т.н. злоупотреби, основани на честта

Adapted from Wayne Petherick Grant Sinnamon (2017)

Добри практики от италианската правна система – като
нормативна база, съдебна практика и социална
политика
Добри практики като нормативна база
•Отмяна на норми, морално и социално остарели /като
тези за прелюбодействието на жени, дуелите на честта и т.н.
•в НК, които санкционират поведение нарушаващо
човВъвеждане на нови норми ешкото достойнство,
основните права и правата на човека приети като най-висши
правни ценности /напр. въвеждане през 2006 на чл.583 бис
– обрязване на женски полови органи/

2. Добри практики в съдебната практика - мотивиране на съдебни
решения
•„Правата на човека и международното право признават правата на
имигрантите, техните културни различия и културния произход на
всеки в процеса на социализация. Всеки е свободен на действа спрямо
собствените си култирни традиции и да продължава да поддържа
стила на живот на неговата социална или етническа общност и да
предава на децата си тези културни традиции доколкото тези
традиции не представляват закононарушение и не води до извършване
на престъпление, съгласно закона на приемащата държавата. „
•„ Съжителството more uxorio между обвиняемия пълнолетен с
малолетна под 16 години, се санкционира от законодателя независимо
от съгласието на трети лица /родители/ подпомогнали този акт и
независимо от злоупотребата с власт. Би било различно ако момичето
е навършило 16 години и е могла да даде валидно съгласие за сексуални
отношения с пълнолетния, с който съжителства“

Добри практики в социалните политики –
институционална мрежа против насилието
Ръководител на мрежата
Общината.

-

Протокол за сътрудничество
Полиция, Прокуратура, Съд,
по-малки
общини
на
територията, Бърза помощ,
Болница,
местно
представителство на Съюза на
лекарите,
Съюз
на
психолозите,
Медицинскосанитарни
териториални
органи, Адвокатски колегии,
Центрове
за
приютяване,
Неправителствени
организации
План
за
действие
конкретни действия

–

Първа помощ в Бърза помощ
¾ Бърза помощ изпраща сигнал до Прокуратурата ако актът на
насилие се случва за втори път, независимо колко време е минало
между първия и втория акт
¾ Бърза помощ изпраща документите на клиничен психолог
¾ Предоставят на пострадалата комплект с най-важната
информация

