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РАЗДЕЛ 1 
 

 

МЕЖДУНАРОДНИ  И ЕВРОПЕЙСКИ  ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Този раздел представя общ преглед на най-важните европейски и международни 

инструменти в областта на борбата с трафика на хора и защитата на правата на жертвите на 

това явление. 

1.1. MEЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета в Ню 

Йорк, 15 ноември 2000 г. 

Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено 

на жени и деца, приет на 15 ноември 2000 г. и допълващ Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана престъпност. Счита се за основен международен инструмент, 

който за пръв път дава дефиниция за трафика на хора, която е правно обвързваща и призната 

от международната общност. Конвенцията и нейните допълнителни протоколи са предимно 

инструменти за правоприлагане, насърчаващи трансграничното сътрудничество между 

правителствата и гарантиране на адекватна правна рамка, която разглежда тези престъпления 

във всички държави. 

Румъния ратифицира със Закон № 565 от 16 октомври 2002 г. Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана престъпност, Протокола за предотвратяване, премахване и 

наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана престъпност и Протокола срещу Контрабандата на мигранти по 

суша, въздух и море, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 

престъпност, приета в Ню Йорк на 15 ноември 2000 г. 
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Конвенция № 182/1999 на Международната организация по труда относно 

забраната и незабавни действия за премахването на най-тежките форми на детския 

труд, приета на 87 сесия на Генералната конференция на Международната организация по 

труда, проведена в Женева на 1 юни 1999 г.  

Тя съдържа определения за най-сериозните форми на детския труд, в рамките на 

всички форми на робство или подобни практики, като продажбата и трафика на деца, 

обвързването с дългове и робство, или насилствен труд, включително принудителното или 

задължителното наемане на деца за употреба във въоръжен конфликт; използването, 

набирането или предлагането на дете с цел проституция, производство на порнография или 

порнографски актове; използването, набирането или предлагането на дете за незаконни 

дейности, по-специално за производство и трафик на наркотици, както е определено в 

съответните международни договори; работа, която по своето естество или при 

обстоятелствата, при които се извършва, може да навреди на здравето, безопасността или 

морала на децата. 

1.1. ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, приета на 3 май 2005 

г., в сила от 1 февруари 2008 г., има за цел превенция на трафика, защита на жертвите и 

наказване на трафикантите. Тя обхваща всички форми на трафик (национални или 

транснационални, свързани или не с организираната престъпност) и обхваща всички видове 

жертви (жени, мъже и деца) и всички форми на експлоатация. Конвенцията включва и мерки за 

насърчаване на партньорството с гражданското общество и за насърчаване на международното 

сътрудничество. Основният принос на Конвенцията е акцентът върху правата на човека и 

защитата на жертвите. Конвенцията определя трафика като нарушение на човешките права и 

нарушение на човешкото достойнство и чест. Това означава, че националните органи следва да 

бъдат държани отговорни, ако не предприемат действия за предотвратяване на трафика на хора, 

за защита на жертвите и ефективно разследване на случаите на трафик. 

Румъния ратифицира със Закон № 300 от 11 юли 2006 г. Конвенцията на Съвета на 

Европа за борба с трафика на хора, приета на 3 май 2005 г., открита за подписване и 

подписана от Румъния във Варшава на 16 май 2005 г. 

 

Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) от 1950 г. 

Според Европейския съд по правата на човека (ЕКПЧ) трафикът на хора е нарушение на чл.4 

от Конвенцията, който забранява робството, принудителното подчинение и принудителния 

труд, без да е наложтелно да се определя дали те трябва да бъдат класифицирани като робство, 

или принудително подчинение и принудителени труд (ЕКПЧ, Ранцев с/у Кипър и Русия, жалба 

25965/04, 7 януари 2010 г.). 

Румъния ратифицира със Закон № 30/1994 Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи и допълнителните протоколи към Конвенцията. 

Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 

предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите на трафик. 
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Директивата признава трафика за сериозно нарушение на правата на човека и има за цел да 

възприеме интегриран, холистичен и основан на човешките права подход. Директивата обръща 

особено внимание на въпросите, свързани с идентифицирането, правната помощ и друга 

помощ, защитата, недопускането на съдебно преследване на жертвите и обезщетяването на 

жертвите, включително децата-жертви. 

 

Директива 2004/81/ЕО на Съвета за издаване на разрешение за пребиваване на граждани 

на трети страни, които са жертви на трафика на хора или са били обект на улесняване 

на незаконната имиграция и които сътрудничат на компетентните органи. Тя предвижда 

за жертвите, които сътрудничат на органите, период за размисъл и разрешение за временно 

пребиваване в хода на съдебното производство, включително материална, медицинска, правна 

и друга помощ, достъп до образование и пазара на труда, ситуации, които могат да доведат до 

оттегляне от разрешението за пребиваване. Разрешението за пребиваване трябва да е валидно 

за период от най-малко шест месеца с възможност за подновяване при следните условия: дали 

е уместно да се удължи пребиваването на това лице в държавата-членка за целите на 

разследването или съдебното производство; дали заинтересованото лице ще покаже явно 

намерение да сътрудничи; дали той/тя е прекратил/а всички връзки с предполагаемите 

извършители на деяния, които биха могли да бъдат включени в престъпленията, свързани с 

улесняването на незаконната имиграция и трафика на хора. 

 

Директива 2004/80/ЕО на Съвета относно обезщетението на жертвите на 

престъпления. Директивата се отнася за обезщетението, което трябва да бъде отпуснато в 

случаи на трансгранични деяния (когато престъплението е извършено в държава-членка, 

различна от тази, в която пребивава жалбоподателят (жертвата). Директивата също така гласи, 

че държавите-членки трябва да гарантират съществуването на национална система за 

обезщетение на жертвите на умишлени престъпления с тежко насилие, извършени на тяхна 

територия, както и че обезщетението на жертвите трябва да бъде справедливо и подходящо. 

 

Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предвиждане на 

минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно 

пребиваващи граждани на трета държава. Директивата предвижда наказателни санкции за 

експлоататорски условия на труд, когато работодателят знае, че работникът е жертва на трафик 

или е непълнолетен. Директивата също така изисква от държавите-членки задължението на 

работодателите да предоставят на работниците плащания със задна дата, като например 

неизплатени заплати. 

 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със 

сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с детската 

порнография и замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета. Директивата установява 

минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани със 

сексуалната злоупотреба с деца и сексуалната експлоатация на деца, детската порнография и 

набирането на деца с цел сексуална експлоатация. Директивата въвежда и разпоредби, които да 

гарантират по-добра превенция на съответните престъпления и по-добра защита на жертвите. 

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 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. Директивата 

обхваща широк спектър от права на жертвите, включително правото на отношение към 

жертвата, основано на уважение и съобразно състоянието й, защита от унижение, защита срещу 

виктимизация и по-нататъшно увреждане от страна на обвиняемия по време на наказателното 
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производство, право на достъп и лесно разбиране на информацията при първия контакт с 

органите, включително в наказателното производство; правото на специализирани грижи, 

правото на обезщетение, правото на обезщетение за понесени вреди и щети, както и правото на 

индивидуална оценка, за да се определи степента на уязвимост и предприемането на мерки за 

специална защита. Директивата се отнася и до правата на членовете на семейството на 

жертвата. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

 

РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА 

 

2.1. Ранцев срещу Кипър и Русия (молба № 25965/04) 

Съдът постановява решението си на 7 януари 2010 г. 

 
Основни факти 

Жалбоподателят г-н Николай Ранцев е руски гражданин, роден през 1938 г., живеещ в 

Светлогорск, Русия. Той е баща на г-жа Оксана Ранцева, също руска гражданка, родена през 

1980 г., която умира при странни и неизяснени обстоятелства, при падане от прозорец на частен 

дом в Кипър през март 2001 г. 

Г-жа Ранцева пристигнала в Кипър на 5 март 2001 г. с виза за "артист". Тя започнала 

работа на 16 март 2001 г. като артист в кабаре в Кипър, но се отказва от работното си място и 

жилището си три дни по-късно, като оставя бележка, че се връща в Русия. След като я открива 

в дискотека в Лимасол десетина дни по-късно, около 4 часа сутринта на 28 март 2001 г., 

управителят на кабарето, където е работила, я отвежда в полицията с молба тя да бъде обявена 

за незаконно пребиваваща в страната и да бъде задържана, явно с цел да я изгони, за да може 

да я замени в кабарето си. След проверката на базата данни полицията е заключила, че г-жа 

Ранцева не е незаконно пребиваваща и отказва да я задържи. Полицейските служители 

поискали от управителя на кабарето да я вземе от полицейското управление и да се върне с нея 

по-късно същата сутрин, за да бъдат направи допълнителни проверки за имиграционния й 

статус. Мениджърът на кабарето взел г-жа Ранцева около 5.20 часа сутринта. 

Г-жа Ранцева била отведена от управителя на кабарето в дома на друг служител на 

кабарето, като била отведена в стая на шестия етаж на блока. Мениджърът на кабарето останал 

в апартамента. Към 6.30 часа сутринта на 28 март 2001 г., г-жа Ранцева е намерена мъртва на 

улицата пред блока на апартамента. През преградата на балкона на апартамента е била 

промушеназавивка за легло. 

След смъртта на г-жа Ранцева били разпитани присъстващите в апартамента. Един 

съсед, видял тялото на г-жа Ранцева, също бил разпитан, както и полицейските служители в 

полицейския участък на Лимасол, които са били дежурни по-рано същата сутрин, когато 

кабаретният мениджър довел г-жа Ранцева от дискотеката. Извършена е аутопсия, от която се 

заключава, че раните на г-жа Ранцева са резултат от падането й и че падането е причина за 

нейната смърт. Впоследствие ищецът посещава полицейското управление в Лимасол и пожелал 

да участва в разследването. На 27 декември 2001 г. в отсъствието на ищеца е проведено съдебно 

заседание. Съдът постановява, че г-жа Ранцева е починала при странни обстоятелства, 

наподобяващи злополука, в опит да избяга от апартамента, в който е била гост, но че няма 

доказателства, насочващи към доводи за наказателна отговорност за нейната смърт. 

Впоследствие, по искане на бащата на г-жа Ранцева, тялото е репатрирано от Кипър до 

Русия. Съдебните медицински експерти в Русия извършили отделна аутопсия, а заключенията 

на руските власти, които гласят, че г-жа Ранцева е починала при странни и неизяснени 

обстоятелства, изискващи допълнително разследване, са изпратени на кипърските власти под 

формата на молба за правна взаимопомощ съгласно договора, по които Кипър и Русия са  

страни. Изразеното искане било, по-специално, да бъде извършено по-нататъшно разследване, 

да се разгледа възможността за наказателно производство във връзка със смъртта на г-жа 

Ранцева и да се позволи на ищеца да участва ефективно в производството. 
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През октомври 2006 г. Кипър потвърждава пред руската прокуратура, че разследването 

на смъртта на г-жа Ранцева е приключило на 27 декември 2001 г. и че присъдата, произнесена 

от съда, е окончателна. Жалбоподателят продължава да настоява за ефективно разследване на 

смъртта на дъщеря му. 

Кипърският омбудсман, Комисарят по правата на човека в Съвета на Европа и 

Държавният департамент на САЩ публикуваха доклади, които разглеждат разпространението 

на трафика на хора с цел сексуална експлоатация в Кипър и проблемите за ролята на 

кабаретната индустрия и визитеза "артисти" за улесняването на трафика на хора в Кипър. 

Жалби, процедура и състав на Съда 

Като се позовава на членове 2, 3 (забрана на мъченията и нечовешкото и унизително 

отношение), 4, 5 и 8 (право на личен и семеен живот), г-н Ранцев се оплаква от разследването 

на обстоятелствата около смъртта на дъщеря си, от неспособността на кипърската полиция да 

предприеме мерки, за да я защити, докато тя все още е жива, и за провала на кипърските власти 

да предприемат стъпки за наказване на лицата, отговорни за нейната смърт и малтретиране. Той 

също така се оплаква съгласно членове 2 и 4 за неуспеха на руските власти да разследват 

предполагаемия трафик на неговата дъщеря и последвалата й смърт и да предприемат стъпки, 

за да я защитят от риска от трафик. Накрая, по силата на чл.6 от Конвенцията, той се оплаква 

от производствата по разследване и от липсата на достъп до правосъдие в Кипър. 

Решение на Съда 

Едностранна декларация на Кипър 

Кипърските власти изготвят едностранна декларация, в която признават, че са нарушили 

членове 2, 3, 4, 5 и 6 от Конвенцията, предлагайки да изплатят обезщетение за материални и 

нематериални вредина ищеца. Властите настояват още,  че на 5 февруари 2009 г. трима 

независими експерти са били назначени за разследването на обстоятелствата около смъртта, 

наемането на работа и пребиваването на г-жа Ранцева в Кипър и за евентуалното извършване 

на незаконно действие срещу нея. 

Съдът се произнася повторно, че освен че е взел решение по конкретния случай, 

съдебните решения са били основавани на изясняване, спазване и развиване на правилата, 

въведени от Конвенцията. Съдът подчертава своята оскъдна съдебна практика по въпроса за 

тълкуването и прилагането на чл.4 във връзка с трафика на хора. Той стига до заключението, 

че предвид гореизложеното и сериозния характер на твърденията за трафик в рамките на 

делото, зачитането на правата на човека като цяло изисква от съда да продължи разглеждането 

на делото, независимо от едностранната декларация на кипърското правителство. 

Допустимост 

  Съдът не е приел твърдението на руското правителство, че проблемът не попада под 

неговата юрисдикция и следователно държавата не носи отговорност за събитията, за които се 

отнася жалбата, тъй като счита, че ако е имало трафик на хора, той води началото си от Русия, 

и че е имало жалба срещу неуспеха на Русия да разследва правилно събитията, настъпили на 

руска територия. Той обявява жалбите на жалбоподателя на основание на член 2, 3, 4 и 5 за 

допустими. 

Право на живот 

Що се отнася до Кипър, съдът счита, че поредицата от събития, довела до смъртта на г-

жа Ранцева, не би могла да бъде предвидена от кипърските власти и при тези обстоятелства те 

не са имали задължение да предприемат практически мерки за предотвратяване на риска за 

живота й. 

Въпреки това, в хода на разследването, извършено от кипърските органи, са 

идентифицирани няколко пропуска: имало е противоречиви свидетелства, останали 

неразрешени; не са били предприети стъпки за изясняване на странните обстоятелства около 
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смъртта на г-жа Ранцева след присъдата на съда в предварителното разследване; 

жалбоподателят не е бил уведомен за датата на разследването и в резултат на това е отсъствал 

от съдебното заседание, когато присъдата е била издадена; и макар фактите да са настъпили 

през 2001 г., не се е стигнало доясно обяснение за случилото се. Ето защо е налице нарушение 

на чл.2 в резултат на провала на кипърските органи за ефективно разследване на смъртта на г-

жа Ранцева. 

По отношение на Русия Съдът постановява заключениие, че страната не е нарушила 

чл.2, тъй като руските власти не са били задължени да разследват смъртта на г-жа Ранцева, 

която е настъпила извън тяхната юрисдикция. Съдът подчертава, че руските власти няколко 

пъти са поискали Кипър да проведе допълнително разследване и са сътрудничили на 

кипърските власти. 

Свобода от малтретиране 

 

Съдът постановява, че всяко малтретиране, което г-жа Ранцева е претърпяла преди 

смъртта си, е неразривно свързано с предполагаемия трафик и експлоатация и че ще разгледа 

тази жалба съгласно чл.4. 

 

 Неизпълнение на задължениетоза защита от трафик 

 

Две неправителствени организации, Interights и AIRE Centre, направиха изявления в Съда, в 

които се твърди, че съвременната дефиниция на робството включва ситуации като тази, 

възникваща от настоящия случай, в който жертвата е била подложена на насилие и принуда, 

даващи на извършителя пълен контрол над жертвата. 

В решението си Съдът отбелязва, че подобно на робството, трафикът на хора, по самото 

си естество и цели, свързани с експлоатация, се основава на упражняването на власт, 

позовавайки се направо на собственост; в трафика човешките същества се третират като стоки 

за покупка или продажба или за принудителен труд; трафикът предполага следене на жертвите 

отблизо и ограничаване на тяхното свободно движение; и включва използването на насилие и 

заплахи срещу жертвите. Съответно Съдът е постановил, че трафикът се забранява от чл.4. Той 

стига до заключението, че Кипър е в нарушение на своите позитивни задължения, произтичащи 

от този член, на две основания: на първо място – неуспехът на държавата при въвеждане на 

подходяща правна и административна рамка за борба с трафика в резултат на съществуващия 

режим за визи за артисти и, на второ място, провалът на полицията да предприеме оперативни 

мерки за защита на г-жа Ранцева от трафик, въпреки обстоятелствата, които навеждат на 

основателното подозрение, че тя може да е била жертва на трафик. В светлината на 

констатациите си относно неадекватността на разследването на кипърската полиция съгласно 

чл.2, Съдът не е сметнал за необходимо да разглежда ефективността на полицейското 

разследване поотделно по смисъла на чл.4. 

Русия е в нарушение на този член поради неуспеха при проучването как и къде е била 

назначена г-жа Ранцева и по-специално във връзка с предприемането на стъпки за 

идентифициране на лицата, участващи в наемането на г-жа Ранцева или използваните методи 

за наемането й. 

Лишаване от свобода 

Съдът е установил, че задържането на г-жа Ранцева за около час в полицейското 

управление и последвалото й отвеждане в частния дом, също за около час, са свързани с 

отговорността на държавата Кипър. Съдът постановява, че задържането от полицията, 

последвано от потвърждението, че г-жа Ранцева не е незаконно пребиваваща в страната, не 

намира основание във вътрешното право. В допълнение съдът постановява, че последвалото 



8 
 

задържане в апартамента е произволно и незаконно. Поради това е налице нарушение на чл.5 § 

1 от страна на Кипър. 

Съдът отхвърля другите жалби на жалбоподателя. 

Съгласно чл. 41 (справедливо обезщетение) от Конвенцията, Съдът е постановил, че 

Кипър се задължава да заплати на жалбоподателя 40 000 евро (EUR) за претърпени 

неимуществени вреди и 3 150 евро за разходи и разноски, а също и че Русия трябва да му 

изплати 2 000 евро обезщетение за нанесени неимуществените вреди. 

2.2. M. и други срещу Италия и България 

Решението на Европейския съд по правата на човека става окончателно на 17 

декември 2012 г. 

Европейският съд по правата на човека решава с мнозинство, че има: 

Нарушение на чл.3 (забрана за нечовешко или унизително отношение) на Европейската 

конвенция за правата на човека по отношение на разследването за предполагаемо малтретиране 

на първия ищец от страна на частни лица, и няма нарушение на чл.3 по отношение на стъпките, 

предприети от италианските власти за освобождаване на първия ищец. 

Случаят се отнася за предполагаем трафик на хора. 

Съдът решава, че няма доказателства в подкрепа на жалбата за трафик на хора. 

Въпреки това, той смята, че италианските власти не са разследвали ефективно жалбите 

на ищците, че тяхната дъщеря, малолетна към съответния момент, е била редовно пребивана и 

изнасилвана във вила в провинция Верчели. 

Основни факти 

Ищците, Л.М., С.М., И.И. и К.Л. са ромско семейство с българско гражданство, родени 

съответно през 1985 г., 1959 г., 1958 г. и 1977 г. и живеещи в с. Ново Село, област Видин 

(България). Според ищците на 12 май 2003 г. първите трима от тях, дъщеря и родители, 

заминават за Милано (Италия) след предполагаемо обещание за работа във вилата на ром със 

сръбски произход. Родителите на Л.М. твърдят, че шест дни по-късно, пребити и заплашвани 

със смърт, са принудени да се върнат в България, оставяйки дъщеря си, която към момента е 

била непълнолетна, във вилата. След това те твърдят, че тя е държана под постоянно 

наблюдение и е принуждавана да краде, пребивана, заплашвана с убийство и периодично 

изнасилвана. 

На 24 май 2003 г. майката на Л.М. се връща в Италия с четвъртия ищец – снахата на Л.М. 

и твърди, че нейната дъщеря е отвлечена. На 11 юни 2003 г италианската полиция нахлува във 

вилата и освобождава Л.М. 

На 12 юни 2003 г. Л.М., И.И. и К.Л. решават да се върнат в България. Те твърдят, че 

тогава тези събития са били разследвани от италианските власти, но срещу лицата, отвлекли 

Л.М. не са повдигнати съдебни обвинения в Италия. След юни същата година ищците явно са 

изпратили многобройни писма и имейли, повечето от които на български език, до италианските 

власти, изисквайки повече информация за започване на наказателни процедури срещу 

предполагаемите похитители на Л.М. Те също молят българските власти да им помогнат да 

получат информация от италианските си колеги. Освен копия на техните писма, изпратени до 

италианските власти, ищците са представили пред съда само два медицински доклада от юни 

2003 г., с които се установява, че Л.М. страда от посттравматичен стрес и че има синина по 
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главата, малка рана на десния лакът и счупено ребро. Освен това в докладите се твърди, че тя е 

изгубила своята девственост и страда от вагинална инфекция. Медицинските заключения са, че 

тези наранявания биха могли да бъдат нанесени по начина, описан от Л.М. През юли 2003 г. 

прокурорът започва наказателно производство срещу Л.М. за фалшиви обвинения, имайки 

предвид нейните твърдения, че трима души са я отвлекли и са я държали в тяхната вила против 

нейната воля. Няколко дни по-рано през юни 2003 г. са повдигнати обвинения на същото 

основание и срещу майката на Л.М. Производството срещу Л.М. е прекратено през януари 2005 

г., а нейната майка е оправдана през февруари 2006 г. 

Според българското правителство, Л.М., С.М. и И.И са пристигнали в Италия в 

номадски лагер, където са срещнали три лица, едното от които е избрало Л.М. за своя съпруга. 

След сключване на брака и потвърждаване на девствеността на булката, новото семейство на 

Л.М. е платило няколко хиляди евро на И.И. и К.Л., които след това се връщат в България на 

18 май 2003 г. 

Тринадесет дни по-късно те подават жалба до българските власти, които незабавно 

изискват информация от Рим. Допълнителните контакти с италианските власти водят до 

успешно нахлуване на италианската полиция във вилата, където Л.М. била държана, и до 

нейното освобождаване на 11 юни 2003 г. 

Жалби, производство и състав на Съда  

Въз основа на чл.3, ищците твърдят по-конкретно, че италианските власти не са успели 

да гарантират бързото освобождаване на Л.М., което би предотвратило последвалото лошо 

отношение на сръбското семейство във вилата и че последващото разследване в Италия и в 

България не е било ефективно. Също така те твърдят съгласно чл.4 (забрана на робството и 

принудителния труд), че Л.М., принудена да участва в организирано престъпление, е жертва на 

трафика на хора, за което са отговорни България и Италия. И накрая, базирайки твърденията си 

на чл.14 (забрана за дискриминация), те заявяват, че са били дискриминирани в двете страни 

поради ромския си произход. Молбата е заведена в Европейския съд по правата на човека на 11 

декември 2003 г. 

Решение на Съда 

Член 3 (забрана на изтезанията) 

А. Действия на италианските власти 

По отношение на Л.М. 

Относно стъпките, предприети от италианските власти, Съдът отбелязва, че полицията 

е освободила Л.М. от нейното предполагаемо пленничество в рамките на две и половина 

седмици. Отнело им е три дни да открият вилата и още две седмици да подготвят влизането. 

Имайки предвид, че ищците твърдят, че хората във вилата са били въоръжени, Съдът приема, 

че преди интервенцията е било необходимо наблюдение. Следователно италианските власти са 

изпълнили задължението си да защитят Л.М. и няма нарушение на чл.3. 

Въпреки това, по отношение на разследването, извършено от италианските власти по 

нейните жалби, че е била редовно пребивана и изнасилвана, Съдът счита, че има нарушение на 

чл.3. По-конкретно полицията не е положила усилия да разпита лица, които биха могли да са 

свидетели на тези събития, освен Л.М., нейната майка и предполагаемите извършители. Освен 

това, в деня на освобождаването на Л.М. и изслушването на нейните жалби, наказателното 

производство срещу извършителите се обръща в наказателно производство срещу нея и нейната 

майка. Имайки предвид, че на вътрешните органи им е отнело по-малко от ден да направят 

заключенията си по жалбите на Л.М., е било невъзможно да са установили ясно фактите. 
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Освен това, при нейното освобождаване Л.М. не е подложена на медицински преглед 

въпреки твърденията й, че е била редовно пребивана и изнасилвана. Дори и ако властите са 

считали, че в действителност тя е била омъжена за едно от лицата във вилата, те са били длъжни 

да действат така, че да я защитят от агресията на нейния съпруг или партньор. Но не се е 

извършил никакъв разпит и не са били направени конкретни тестове въпреки факта, че по това 

време тя е била непълнолетна. 

Съдът подчертава, че жалбите на ищците са изисквали пълно разследване и възможният 

“ромски брак” не би могъл да се използва като оправдание за неизвършването на такова. 

По отношение на С.М. и И.И. 

Съдът отбелязва, че дори и да се предположи, че майката и бащата на Л.М. са били 

задържани във вилата, както твърдят, те са били свободни от 18 май 2003 г. 

Следователно, за разлика от дъщеря си, те биха могли да потърсят медицинска помощ и 

да се сдобият с медицински доказателства в подкрепа на твърденията си, което те не са 

направили. Съдът не е получил никакви доказателства, сочещи, че биха могли да са 

малтретирани във вилата и заключава, че няма достатъчни, последователни или надеждни 

доказателства за установяването в необходимата степен на факта, че са били малтретирани. 

Следователно не е било необходимо пълно разследване. 

По отношение на Л.М. и И.И. 

Нито Л.М., нито майка й са подавали жалба до италианските власти за лошо отношение 

от страна на полицията при техния разпит. Не са подавали такава жалба и в контекста на 

производствата, впоследствие инициирани срещу тях. 

Впоследствие те не са се опитали да използват националните средства за обезщетяване 

по отношение на тази жалба. Освен това по време на разпита са придружавани от адвокат или 

преводач, или и от двамата. Фактът, че полицейските служители са ги предупредили за 

възможността от съдебно преследване и лишаване от свобода, ако не кажат истината, е 

нормална част от полицейските задължения при разпита на хора, а не незаконосъобразна 

заплаха. 

Следователно съдът отхвърля техните жалби като недопустими. 

Б. Действия на българските власти 

Съдът отхвърля жалбите на ищците срещу българските власти като недопустими 

поради следните причини. 

Въпросните събития са се случили в Италия, следователно извън юрисдикцията на 

България. Съгласно съдебната практика, България не е длъжна по Конвенцията да извършва 

разследване по жалбите на ищците. Освен това Конвенцията не съдържа разпоредби, 

изискващи нейните страни-членки да упражняват дипломатическа защита или да се намесват в 

международен план, за да защитят правата на лицата. И накрая, българските власти постоянно 

са настоявали пред италианските си колеги за действие, както е видно от документите, 

представени в Съда. 

Член 4 (робство, принудително подчинение, принудителен или задължителен труд) 

А. Жалба срещу италианските власти 
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Съдът разглежда и двете версии на събитията: представени от ищците и от италианското 

правителство. Той заключава, че която и да е вярната, доказателствата не сочат, че 

обстоятелствата попадат в обхвата на чл.4. Следователно жалбите на ищците са отхвърлени 

като недопустими. 

По-конкретно, ищците са подали жалба, че събитията, в които са били замесени в 

Италия, представляват трафик на хора. Съдът се съгласява, че обстоятелствата, твърдени от 

ищците, биха могли да се интерпретират като трафик на хора. 

Въпреки това, представените доказателства не позволяват да се установи дали техните 

твърдения са достоверни. Впоследствие Съдът не приема, че обстоятелствата включват наемане 

на работа, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на лица с цел експлоатация, 

принудителен труд или услуги, робство или практики, наподобяващи робство, малтретиране 

или отстраняване на органи. Тъй като не е установено, че Л.М. е жертва на трафик, 

италианските власти не са били длъжни да наказват и повдигат обвинения за трафик. 

Относно задължението на властите да отстраняват хора от рискови обстоятелства 

съгласно чл.4, Съдът отбелязва, че те са освободили Л.М. от ситуацията, в която се е намирала. 

Имайки предвид, че Съдът вече е установил нарушение на чл.3 в резултат на неуспеха на 

властите да разследват по ефективен начин жалбите на Л.М. за малтретиране, той счита, че не 

е необходимо да се разглежда същата жалба по чл.4. 

От друга страна, италианските власти са заключили, че събитията се отнасят до типичен 

брак според ромските традиции. Отново има недостатъчни доказателства, че Л.М. е държана в 

робство или е била подложена на принудителен труд. Дори и да се предположи, че бащата на 

Л.М. е получил някакви пари в контекста на твърдения брак, това не е достатъчно, за да се 

заключи, че това е цена в замяна на придобиване на собственост върху Л.М. Освен това, самите 

жалбоподатели са заявили, че са били назначени във вилата, за да вършат домакинска работа. 

И накрая, няма доказателства, според които бракът е сключен за цели, различни от тези, 

свързвани с традиционен брак. 

Б. Жалба срещу българските власти 

Съдът отбелязва, че ако предполагаем трафик е започнал от България, щеше да бъде 

компетентен да разследва свързаните с това отговорности на българските власти. Но вече е 

установено, че обстоятелствата по случая не са свързани с трафик на хора. Освен това ищците 

са подали жалба само за това, че българските власти не са им помогнали в отношенията им с 

италианските власти, а не че не са разследвали потенциален трафик. 

Съдът счита, че българските власти са помогнали на ищците и са поддържали постоянен 

контакт и сътрудничество с италианските си колеги. Следователно жалбата на ищците се 

отхвърля като недопустима. 

Член 14 (забрана за дискриминация) 

Съдът припомня, че при разследването на тежки инциденти, държавните власти имат 

допълнителното задължение да предприемат всички разумни мерки за разкриването на всички 

расистки мотиви и установяването дали за събитията може да е изиграла роля етническа омраза 

или предразсъдъци. 

Дори и да се допусне, че версията на ищците за събитията е достоверна, отношението, 

за което те твърдят, че са понесли, не може по никакъв начин да се нарече расистко или 

подбудено от етническа омраза или предразсъдъци, тъй като предполагаемите извършители 

принадлежат към същата етническа група като тях. Освен това ищците не твърдят това в своите 

жалби пред полицията. Следователно няма положително задължение на държавата да разследва 
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такива мотиви. Съдът вече е установил, че италианските власти не са успели да разследват 

адекватно твърденията на ищците, но от подадените документи не излиза, че този техен неуспех 

се дължи на дискриминационно отношение. Действително, ищците не обвиняват властите в 

демонстрацията на антиромско отношение към съответния момент и излиза, че няма расистки 

вербални обиди от страна на полиция, прокуратура или съд по време на разследването. 

Следователно Съдът отхвърля тази жалба като недопустима. 

Справедливо обезщетение (чл. 41) 

Въпреки че е подадено искане за справедливо обезщетение (200 000 евро) при подаване 

на молбата от ищците, те не подават иск за справедливо обезщетение, когато това е поискано 

от Съда. Следователно Съдът не им присъжда никаква сума на това основание. 

2.3. Л.Е. срещу Гърция (молба № 71545/12) 

Решението на Европейския съд по правата на човека е обявено за окончателно на 21 

април 2016 г. 

Европейският съд по правата на човека решава единодушно, че е имало: 

нарушение на чл.4 (забрана на робството и принудителния труд) на Европейската 

конвенция за правата на човека; 

нарушение на чл.6 § 1 от Конвенцията (правото на справедлив съдебен процес в 

разумен срок) и нарушение на чл.13 (правото на ефективни правни средства за защита). 

Делото се отнася за жалба от нигерийска гражданка, принудена да проституира в 

Гърция. Официално призната за жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, 

ищцата е била принудена да чака повече от девет месеца след информиране на властите за 

своята ситуация, преди съдебната система да й даде този статут.  

Съдът счита, че ефективността на досъдебното производство и последващото 

разследване на случая са компрометирани от редица пропуски. По отношение на 

административните и съдебни процедури, Съдът също отбелязва множество забавяния и 

нарушения по отношение на процедурните задължения на гръцката държава. 

И накрая, Съдът счита, че продължителността на въпросното дело е била прекалено 

голяма за една съдебна инстанция и не е спазено изискването за “разумен срок”. 

Основни факти 

Ищцата е Л.Е., гражданка на Нигерия, родена през 1982 г., живее в Глика Нера (Гърция). 

През юни 2004 г. Л.Е. стъпва на гръцка територия, придружена от К.А. Твърди се, че той ѝ е 

обещал, че ще я заведе в Гърция, за да работи в барове и нощни клубове срещу залог да му 

изплати 40 000 евро и да не казва на полицията. При пристигането си в Гърция, К.А. конфискува 

нейния паспорт и я принуждава да проституира. Л.Е. е принудена да проституира 

приблизително две години и се свързва с Неа Зои, неправителствена организация, която оказва 

практическа и психологическа подкрепа на жени, принудени да проституират. 

На 12 юли 2004 г. тя подава молба до Атинския отдел за чужденци за убежище. На 8 

юни 2005 г. тя е информирана, че е намерено място за нея в Приемния център на Червения кръст 

за лица, търсещи убежище. От досието по случая става ясно, че Л.Е. не отива в центъра. 

На 29 август 2005 г. Л.Е. е арестувана за нарушаване на законите за проституция и за 

влизане и пребиваване на чужденци в Гърция. Тя е оправдана със съдебно решение. През март 
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2006 г. отново е арестувана за проституция, осъдена на първа инстанция и оправдана при 

обжалване. 

На 2 април 2006 г. директорът на полицейското управление, отговорно за чужденците, 

издава заповед за експулсиране. Нейното експулсиране е прекратено на основание, че е 

нецелесъобразно. През ноември 2006 г. Л.Е. отново е арестувана за проституция и след това 

оправдана. Впоследствие е задържана в очакване на експулсиране, тъй като няма разрешително 

за пребиваване в Гърция. 

През ноември 2006 г., докато е задържана, очаквайки експулсиране, Л.Е. подава жалба 

срещу К.А. и неговия партньор Д.Дж. Тя твърди, че е жертва на трафик на хора и обвинява тези 

двама души за принуждаване на нея и още две нигерийки да проституират. 

На 28 декември 2006 г. прокурорът в Атинския наказателен съд отхвърля жалбата й, 

твърдейки, че нищо в документацията по делото не показва, че е жертва на трафик на хора. 

На 26 януари 2007 г. Л.Е. подава молба до прокурора за преразглеждане на нейната 

жалба и се присъединява към производството с граждански иск. През февруари 2007 г. 

директорът на Атинското полицейско управление, отговорно за чужденците, нарежда 

прекратяване на заповедта за нейното експулсиране. На 21 август 2007 г. прокурорът повдига 

наказателно производство срещу К.А. и Д.Дж. за престъпление, свързано с трафик на хора. 

На 20 юли 2009 г. изслушването по делото е преустановено, докато не бъдат арестувани 

обвиняемите, които не могат да бъдат открити. През май 2011 г. Д.Дж. е арестувана и 

задържана. Съдът постановява решение на 20 април 2012 г. и твърди, че Д.Дж. не е била 

съучастник на К.А., а напротив, установява, че тя е друга жертва на К.А. и той също я е 

експлоатирал сексуално.  

Съответните административни органи подновяват разрешителното за пребиваване на 

Л.Е. до 2 ноември 2014 г. 

Жалби, производство и състав на Съда 

Въз основа на чл.4 (забрана за робство и принудителен труд), Л.Е. твърди, че е жертва 

на трафик на хора и е принуждавана да проституира. Тя заявява, че гръцката държава не е 

успяла да спази задълженията си по този член и товa e довело до нарушаване на тази разпоредба 

на Конвенцията. 

Въз основа на чл.6 § 1 (правото на справедлив съдебен процес в разумен срок) и чл.13 

(правото на ефективни правни средства за защита), тя подава жалба за продължителността на 

наказателното производство, по което тя има граждански иск и твърди, че към съответния 

момент в Гърция не е имало ефективни правни средства за защита по жалби, засягащи 

продължителността на производствата. 

Молбата е подадена в Европейския съд по правата на човека на 20 октомври 2012 г. 

Решение на Съда 

Член 4 

Съдът отбелязва, че заедно с чл.2 и 3, чл.4 пази едни от основните ценности на 

демократичните общества, формиращи Съвета на Европа. Чл.4 налага на страните серия от 

позитивни задължения относно защитата на жертвите на трафик на хора. 
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Съдът отбелязва, че към съответния момент чл.351 от гръцкия наказателен кодекс 

дефинира трафика на хора в съответствие с определението, дадено в Протокола от Палермо и 

Конвенцията на Съвета на Европа за действията срещу трафика на хора. Съдът счита, че 

съответното законодателство, валидно в Гърция, би могло да осигури на Л.Е. практическа и 

ефективна защита. 

На 29 ноември 2006 г. и през целия период на задържане в очакване на експулсиране, 

Л.Е. изрично е информирала властите, че е жертва на трафик на хора. За периода преди тази 

дата тя не е привличала вниманието на властите към нейната ситуация като жертва на трафик. 

Съответните власти, осведомени от нея, че К.А. и Д.Дж. са я принуждавали да проституира, не 

остават безразлични. Полицията предприема незабавно действие, като поверява Л.Е. на 

специализиран полицейски отдел, така че да бъде извършено разследване на истинността на 

нейните твърдения. При съответното законодателство процедурата по експулсиране, която 

предстои, е временно прекратена и ѝ е издадено разрешително за пребиваване, което ѝ 

позволява да остане на гръцка територия. 

На 21 август 2007 г. прокурорът в Атинския наказателен съд официално класифицира 

Л.Е. като жертва на трафик, което е потвърдено от решението на Атинския специализиран съд. 

Въпреки това прокурорът не дава този статут в продължение на около девет месеца от 

момента, в който Л.Е. информира властите за нейната ситуация. Също така през декември 2006 

г. Е.С., директор на Неа Зои, неправителствена организация, която помага на ищцата, 

потвърждава твърденията на последната и удостоверява, че тя действително се нуждае от такъв 

тип държавна помощ. Това твърдение от Е.С. не е включено своевременно в досието по делото. 

Следователно, деветмесечният период между твърдението на Л.Е. и признаването на нейния 

статут на жертва от властите не може да бъде описан като “разумен”. Забавата на вътрешните 

власти е равностойна на несправяне, имайки предвид мерките, които биха могли да 

предприемат за защита на Л.Е. 

По отношение на административните и съдебни производства, Съдът отбелязва, че 

първата жалба на Л.Е. е отхвърлена от прокурора. Последният няма свидетелски показания на 

Е.С., директор на неправителствената организация Неа Зои, който потвърждава исковете на 

Л.Е. Тези свидетелски декларации не са включени в досието по делото поради невнимание от 

страна на полицейските власти. Освен това, след като биват добавени към досието, съдебните 

органи не са подновили разглеждането на нейната жалба по своя собствена инициатива. Самата 

тя е трябвало да възобнови производството, като подаде молба до прокуратурата на 26 януари 

2007 г. и едва на 1 юни 2007 г. прокурорът нарежда инициирането на наказателно производство. 

Държавата не предоставя обяснение за този период на неактивност, който продължава повече 

от пет месеца. 

По отношение на предварителния разпит и последващото разследване, Съдът отбелязва, 

че редица недостатъци компрометират тяхната ефективност. Една къща е поставена под 

полицейско наблюдение веднага след обвиненията на Л.Е. с оглед на откриване на 

местоположението на К.А, предполагаемия извършител. Но след като забелязва, че той вече не 

е на въпросния адрес, полицията не разширява своето търсене до другите два адреса, изрично 

посочени от Л.Е. в нейното обяснение. Не изглежда и полицията да се е опитала да събере друга 

информация, по-конкретно чрез допълнителни разпити. Има значителни забавяния в 

предварителните разпити и разследването на случая. След като са повдигнати наказателни 

обвинения срещу К.А. и Д.Дж на 21 август 2007 г., повече от четири години и приблизително 

осем месеца минават преди да се проведе заседание на Атинския специализиран съд. 

И накрая, по отношение на К.А., предполагаемият основен извършител на трафика, 

доказателствата не сочат, че полицията е предприела допълнителни осезаеми мерки да го 

открие и да го изправи пред съда, освен да впише неговото име в регистъра на издирвани лица. 
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Властите не са установили контакт и не са потърсили сътрудничество от нигерийските власти, 

за да арестуват заподозрения. 

Съдът отбелязва липсата на експедитивност, както и пропуски по отношение на 

държавните процесуални задължения по чл.4 от Конвенцията и счита, че има нарушение на 

този член. 

Член 6 § 1 и Член 1 

По отношение на продължителността на производството, периодът, който следва да се 

вземе под внимание, започва на 26 януари 2007 г., датата, на която Л.Е. обявява намерението 

си да се присъедини към производството като граждански ищец, и приключва на 20 април 2012 

г, когато съдът постановява решението си. Следователно то е продължило пет години и повече 

от два месеца на една инстанция. На ниво разследване и без да се пренебрегва сложността на 

случая, Съдът отбелязва, че около две и половина години са изминали между подаването на 

граждански иск от Л.Е. за присъединяване към производството и 20 юли 2009 г., датата, на 

която заседанието по делото е временно спряно до момента на откриване и арестуване на 

заподозрените. 

Съдът счита, че продължителността на въпросните процедури е прекалена за съд на една 

инстанция и не е спазено изискването за “разумен срок”. Съдът счита, че има нарушение на чл.6 

§ 1. 

Относно съществуването на ефективни правни средства за защита по отношение на 

продължителността на производството, Съдът вече е постановил, че към съответния момент 

гръцката правна система не е предвиждала ефективни правни средства за защита по смисъла на 

чл.13 от Конвенцията за жалби относно продължителността на производствата. Поради липсата 

в националното законодателство на правни средства за защита, с които Л.Е. би могла да защити 

правото си на изслушване в разумен срок, Съдът счита, че има нарушение на чл.13. 

Справедливо обезщетение (Член 41) 

Съдът счита, че Гърция трябва да заплати на Л.Е. 12 000 евро за неимуществени щети и 

3 000 евро за разходи и разноски. 

2.4. Дж. и други срещу Австрия (молба № 58216/12) 

Решение на Европейския съд по правата на човека от 17 януари 2017 г. 

Европейският съд по правата на човека решава единодушно следното: 

няма нарушение на чл.4 на Европейската конвенция за човешките права (забрана 

на принудителния труд) и няма нарушение на чл.3 на Европейската конвенция (забрана 

на нечовешкото и унизителното отношение). 

Случаят касае разследване на австрийските власти за предполагаем трафик на хора. По-

конкретно две гражданки на Филипините, заминали да работят като камериерки или 

детегледачки в Обединените арабски емирства, твърдят, че техните работодатели са им отнели 

паспортите и са ги експлоатирали. Те твърдят, че това отношение е продължило по време на 

кратък престой във Виена, където техните работодатели са ги завели и където те в крайна 

сметка са успели да избягат. След подадена жалба от ищците срещу техните работодатели в 

Австрия, властите откриват, че нямат юрисдикция върху предполагаемите престъпления, 

извършени в чужбина и решават да преустановят разследването по случая на ищците относно 

събитията в Австрия. В тяхната жалба до Европейския съд те твърдят по-конкретно, че това, 

което им се е случило в Австрия, не може да се разгледа изолирано и че съгласно 
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международното законодателство австрийските власти са били длъжни да разследват и тези 

събития, които са се случили в чужбина.  

Съдът определено счита, че не е имало задължение съгласно Европейската конвенция да 

се разследва назначението на ищците във Филипините или тяхната предполагаема 

експлоатация в Обединените арабски емирства, тъй като държавите не са длъжни по силата на 

чл.4 от Конвенцията да предоставят универсална юрисдикция за престъпления, свързани с 

трафика на хора, извършени в чужбина. 

Връщайки се към събитията в Австрия, Съдът заключава, че властите са предприели 

всички стъпки, които разумно се очакват в тази ситуация. Ищците, подкрепяни от 

неправителствени организации, финансирани от държавата, са разпитани от специално обучени 

полицейски служители, предоставено им е право на пребиваване и работни разрешения, за да 

се узакони техния престой в Австрия и е наложена забрана за разкриване на лични данни в 

тяхна защита. Освен това разследването на твърденията на ищците за техния престой във Виена 

е било достатъчно и последващата оценка на властите, имайки предвид фактите по случая и 

наличните доказателства, е разумна. Всички допълнителни стъпки по случая – като очни ставки 

с работодателите на ищците – не биха имали разумен шанс за успех, тъй като между Австрия и 

Обединените арабски емирства не съществува споразумение за взаимна правна помощ и 

ищците са се обърнали към полицията приблизително една година след въпросните събития, 

след като техните работодатели отдавна са били напуснали страната. 

Основни факти 

Ищците, г-ца Дж., г-ца Г. и г-ца К. са три филипинки, родени съответно през 1984 г., 

1982 г. и 1972 г. и живеят във Виена (г-ца Дж. и г-ца Г.) и Швейцария (г-ца К.). Между 2006 г. 

и 2009 г. всичките три ищци отиват да работят като камериерки или детегледачки в Дубай 

(Обединени арабски емирства) за едно и също семейство или роднини на това семейство. Те 

твърдят, че техните работодатели са им взели паспортите, малтретирали са ги и са ги 

експлоатирали. Очевидно те са били принудени да работят прекалено много часове, без да 

получават договореното възнаграждение, били са физически и емоционално тормозени и 

заплашвани. 

През юли 2010 г. работодателите на ищците ги водят на кратко пътуване до Виена. Както 

и в Дубай, паспортите им остават у работодателите и те трябва да работят от ранни часове 

сутрин до полунощ или дори по-късно, като се грижат за децата на работодателите и изпълняват 

многобройни домашни задължения. Няколко дни след тяхното пристигане, две от ищците са 

подложени на изключителни вербални обиди, когато едно от децата на работодателите се губи 

в зоопарка. Решавайки, че агресията срещу тях започва да ескалира и не могат да продължат да 

работят при такива условия, те бягат с помощта на служител в хотела, в който са отседнали, 

който говорел тагалог, родният език на първата ищца. Впоследствие ищците намират подкрепа 

от местната филипинска общност във Виена. 

Около девет месеца по-късно ищците се свързват с LEFO, местна неправителствена 

организация, финансирана от държавата и активно ангажирана с подкрепа на жертвите на 

трафика на хора в Австрия. Подпомогнати от организацията, те са разпитани от полицейски 

служители, специално обучени да работят с жертви на трафика на хора и описват в подробности 

случилото се и как са били третирани от техните работодатели. 

На база на полицейския доклад, прокуратурата започва разследване по чл.104а от 

Наказателния кодекс, свързан с трафика на хора. Но разследването е прекратено през ноември 

2011 г., тъй като прокуратурата открива, че австрийските власти нямат юрисдикция за 

твърдените престъпления, които са извършени в чужбина от чуждестранни лица. 
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По-късно прокуратурата посочва, че жалбите на ищците за техния престой във Виена – 

включително това, че трябвало да гледат децата, да перат и готвят за не повече от три дни – 

само по себе си не представлява експлоатация по чл.104а от Наказателния кодекс.  

През март 2012 г. решението да се прекрати разследването е потвърдено от Виенския 

районен наказателен съд, който добавя, че няма причина за разследване, ако осъдителната 

присъда е по-малко вероятна от оправдателната. Според него няма и задължение по 

международното законодателство да се разследват събития, за които се твърди, че са извършени 

в чужбина. 

Впоследствие ищците получават специално разрешително за пребиваване и работа за 

жертвите на трафика на хора в Австрия и е наложена забрана на Централния регистър за 

разкриване на лични данни, така че техните данни да не могат да бъдат проследими от 

обществеността. 

Жалби, производство на Съда 

Въз основа на чл.4 (забрана на принудителния труд) и чл.3 (забрана на нечовешкото или 

унизително отношение) на Европейската конвенция за права на човека, ищците твърдят, че са 

били подложени на принудителен труд и трафик на хора и че австрийските власти не са успели 

да проведат ефективно и цялостно разследване на техните твърдения. По-конкретно те заявяват, 

че това, което им се е случило в Австрия не може да се разглежда отделно, а трябва да се види 

в контекста на непрекъснатото малтретиране; следователно австрийските власти са имали 

задължението съгласно международното законодателство да разследват и тези събития, които 

са се случили в чужбина. 

Молбата е подадена в Европейския съд за права на човека на 4 септември 2012 г. 

Решение на Съда 

Съдът решава да заличи молбата на г-ца К. от списъка с дела, тъй като счита, че тя трябва 

да е изгубила интерес от подаване на молбата си, тъй като не е информирала своя представител 

за настоящото си местоположение. Съдът не намира причина, свързана със зачитането на 

човешките права, дефинирани в Конвенцията и нейните Протоколи, които биха изисквали 

продължаване на разглеждането на нейната молба; другите две ищци са подали същите жалби, 

които Съдът разглежда по-долу. 

Член 4 (забрана на принудителния труд) 

Първо, Съдът е удовлетворен, че австрийските власти са спазили своето задължение да 

идентифицират, защитят и осигурят подкрепа на ищците като (потенциални) жертви на трафика 

на хора. Наличната правна и административна рамка за защитата на (потенциалните) жертви на 

трафик на хора в Австрия е достатъчна, а австрийските власти са предприели всички мерки, 

които биха били разумни в тази ситуация. По-конкретно, от момента, в който г-ца Дж. и г-ца Г. 

се свързват с полицията, те са разпитани от специално обучени полицаи, получават 

разрешителни за пребиваване и работа, за да се узакони техният престой в Австрия и е наложена 

забрана за разкриване на личните данни в тяхна защита. Освен това по време на вътрешното 

производство, ищците са подкрепяни от неправителствената организация LEFO, спонсорирана 

от правителството. В допълнение ищците получават законен представител, процедурни насоки 

и съдействие с цел улесняване на тяхната интеграция в Австрия. 

На второ място, относно събитията в чужбина, Съдът счита, че Австрия не е имала 

задължение по Европейската конвенция да разследва наемането на работа на ищците във 

Филипините или тяхната предполагаема експлоатация в Обединените арабски емирства. 
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Съгласно чл.4 от Конвенцията, държавите не са длъжни да осигуряват универсална юрисдикция 

за престъпления, свързани с трафика на хора, извършени в чужбина. 

И накрая, относно събитията в Австрия, Съдът счита, че разследването на австрийските 

власти по делото на ищците е достатъчно. Оценката на случая, направена от властите, а именно, 

че жалбите на ищците за техния престой във Виена сами по себе си не представляват 

експлоатация съгласно чл.104а от Наказателния кодекс, не е без основания, имайки предвид 

фактите по делото и наличните доказателства. 

Във връзка с аргумента на ищците, че събитията във Филипините, Обединените арабски 

емирства и Австрия не могат да се разглеждат поотделно, Съдът счита, че дори и ако се вземат 

заедно, няма индикация, че австрийските власти не са спазили своето задължение за 

разследване. Ищците са се обърнали към полицията едва една година след въпросните събития, 

дълго след като техните работодатели са били напуснали страната. Всички допълнителни 

стъпки по случая – като предявяване на обвиненията на работодателите на ищците не биха 

имали шанс за успех, тъй като между Австрия и Обединените арабски емирства няма договор 

за правна помощ. Действително, държавата се е позовала на предишен опит, когато дори 

елементарни искания за правна помощ са били отказвани без осезаема причина. Освен това 

Съдът подчертава, че съгласно австрийското законодателство не е възможно започването на 

наказателно производство в отсъствието на обвиняемия и прокуратурата има място за действие, 

когато решава кои случаи да разследва и кои да преустанови. В заключение, австрийските 

власти са спазили задължението си да защитят ищците като (потенциални) жертви на трафика 

на хора. Следователно няма нарушение на чл.4 от Конвенцията. 

Член 3 (забрана на нечовешкото или унизителното отношение) 

Поради абсолютно същите причини Съдът заключава, че няма нарушение и на чл.3. 
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РАЗДЕЛ 3 

 
 

ПРАВАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА В ЕТАПА НА 

ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО  В РУМЪНИЯ 

3.1. Правата на жертвите на трафик на хора като пострадала страна в 

наказателните производства  

Ако жертва на трафика на хора реши да участва в производството като пострадало 

лице, правата, които гарантира Наказателно-процесуалният кодекс по време на наказателното 

преследване, са предвидени в чл.81, който също така съдържа и съответните разпоредби.  

 

1.Следователно жертвата, като пострадало лице, има правото:  
- да бъде информиран/а за неговите/нейните права, като тази информация се предостави 

при първия контакт на прокурора или разследващия орган с пострадалото лице; 

-да се запознава с доказателствата по делото, да подава възражения и да представя 

материали; това право гарантира равенство на страните пред прокурора и разследващите 

органи;   

- да подава други молби, свързани с наказателната част на делото, право, което 

изрично признава възможността на пострадалото лице да търси и получи обезщетение за 

щетата, нанесена от престъплението не само от гражданската страна по делото, но също и от 

наказателната; 

- да бъде информиран/а в разумен срок за етапа от развитие на производството при 

изрична молба, при условие, че посочи адрес на територията на Румъния, имейл адрес или 

адрес за електронно съобщение, на който да бъде изпратена тази информация, право, което 

цели да създаде предпоставка за прозрачно наказателно производство, чиито етап трябва 

винаги да бъде известен на пострадалото лице. 

- да прави справка с документите по делото, съгласно закона, право, което гарантира 

на пострадалото лице ефективна защита в наказателното производство;  

- да бъде изслушан/а, право, което гарантира на пострадалото лице, че неговите/нейните 

показания ще бъдат взети под внимание от прокурора или от разследващите органи и ще станат 

доказателства в наказателното производство;  

- да задава въпроси на ответника, свидетелите и експертите, право, което гарантира 

баланс между процедурните права на ответника от една страна и процедурните права на 

пострадалото лице, от друга страна; 

- да му/ѝ бъде осигурен преводач безплатно, когато не разбира, не може да се изразява 

правилно или не може да общува на румънски език, и да бъде информиран(а) за решението за 

непредявяване на обвинение на език, който той/тя разбира, закон, който гарантира на 

пострадалото лице, че ще бъде разбран/а от прокурора или от разследващите румънски органи; 

- да получава помощ и да бъде представляван(а) от адвокат, право, предоставящо на 

пострадалото лице ефективна защита пред прокурора или разследващите органи;  

- да използва медиатор в случаите, разрешени от закона;  

- други права, предвидени в закона.  

 

2. Друго право на жертвата като пострадало лице по време на наказателното преследване, 

заедно с гореизложеното, е правото да бъде информиран(а) от прокурора незабавно при 

освобождаване на обвиняемия. В това отношение чл.111, ал.5 от Наказателно-процесуалния 

кодекс предвижда „в случай на първо изслушване, жертвата трябва да бъде информирана за 

факта, че ако обвиняемият бъде лишен от свобода или осъден с ефективна присъда, тя може да 

бъде информирана за неговото освобождаване по всякакъв начин“.  

Това право на информираност на пострадалото лице за освобождаването на 

извършителя, позволява на жертвата да вземе предпазни мерки, когато счете за необходимо, 
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като по този начин се предпази от извършването спрямо нея на повторно престъпление, така че 

жертвата на трафика на хора да не бъде изненадана от освобождаването на обвиняемия. 

 

3. В допълнение към това, чл.111, ал.4 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда 

правото на жертвата като пострадало лице да изиска от прокурора изслушването да бъде 

записано на аудио или аудиовизуални технически средства, когато това е възможно. В 

случай на непълнолетни лица това е задължително, както се предвижда в чл.111, ал.8 от 

Наказателно-процесуалния кодекс. 

Относно изслушването на деца-жертви под 14-годишна възраст, са предвидени 

специални мерки, целящи да гарантират тяхната защита и грижи по време на изслушването. 

Ето защо чл.111, ал.6, 7, чл.124 от Наказателно-процесуалния кодекс и чл.24, ал.3 от Закон № 

678/2001 предвиждат, че изслушването на малолетно лице под 14-годишна възраст трябва да 

става в присъствието на поне един родител или законен представител и със задължителното 

присъствие на психолог или представител на Главна дирекция „Социално подпомагане и 

защита на детето“.  

В допълнение към тези национални разпоредби, регламентите, приети в Европейския 

съюз, предвиждат специални мерки за защита на непълнолетните лица. В тази връзка, чл.15, 

ал.3 от Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 

защитата на жертвите от него, посочва, че „без да се засягат правата на защита, страните-членки 

предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при наказателното разследване и 

наказателното производство (...)   

- разпитите на децата-жертви се провеждат без неоснователно забавяне след 

съобщаването на фактите на компетентните органи;  

- при необходимост разпитите на децата-жертви се провеждат в помещения, 

предназначени или приспособени за тази цел;  

- когато е необходимо, разпитите на децата-жертви се извършват от или посредством 

професионалисти, специално обучени за тази цел; 

- при възможност и необходимост всички разпити на детето-жертва се извършват от 

едни и същи лица;  

- броят на разпитите е ограничен до възможния минимум и разпити се провеждат само 

доколкото това е необходимо за целите на наказателното разследване и наказателното 

производство;  

- детето-жертва може да бъде придружено от представител или когато това е уместно, от 

възрастен по избор на детето, освен ако е взето обосновано решение за обратното по отношение 

на това лице". 

В допълнение същият член също така предвижда, че „Държавите-членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, че при наказателно разследване на (...) всички разпити 

на детето-жертва, или когато това е уместно, на детето-свидетел, могат да бъдат записвани на 

видео и такива видеозаписи на разпитите могат да бъдат използвани като доказателство в 

съдебното производство в съответствие с разпоредбите на националното им законодателство 

(алинея 4) и (...) да може да бъде разпоредено разпитът да се проведе без присъствието на 

публика или детето-жертва да бъде изслушано в съдебната зала без то да присъства, по-

конкретно чрез използване на подходящи комуникационни технологии (алинея 5).  

 

3. Специално място в правата на жертвите на трафика на хора има тяхното право да 

получат помощ от адвокат.  

 

Връщаме се на това право, защото жертвите на трафика на хора, за разлика от останалите 

жертви на престъпления, получават допълнителни правни възможности, които им гарантират 

правото на по-пълна защита от правото, дадено на други категории жертви на престъпления, а 

именно безплатна и задължителна правна консултация. С други думи, жертвите на трафика 

на хора имат привилегирован статут в сравнение с жертвите на другите престъпления, заедно с 
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непълнолетните жертви и тези в специално положение, като се превръщат в единствените 

категории жертви, за които правната консултация е безплатна и задължителна по закон.  

В тази връзка чл.93, ал.4 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че „правната 

консултация е задължителна, когато жертва или гражданска страна е недееспособна или има 

ограничена дееспособност“.   

Тези процедурни разпоредби се заменят от специалните разпоредби на Закон № 678/2001 

за предотвратяването и борбата с трафика на хора, който предвижда, че „жертвите на трафика 

на хора имат право да получат задължителна правна консултация за упражняването на техните 

права в рамките на наказателното производство, предвидени по закон, на всички етапи от 

наказателното дело и също така имат право да предоставят доказателства за своите нужди и 

граждански действия срещу лица, извършили престъпленията, предвидени в този закон“. (Чл.43 

във връзка с чл. 44 от Закон № 678/2001 г.). 

Тези последни специални разпоредби осигуряват по-всеобхватна защита на жертвите на 

трафика на хора от другите категории жертви, в смисъл, че те получават задължителна правна 

консултация не само когато не притежават юридическа компетентност или имат ограничена 

юридическа компетентност, както се предвижда в чл.93, ал.1 от Наказателно-процесуалния 

кодекс, но също и когато са пълнолетни, чл.44 от Закон № 678/2001, който изрично предвижда 

това.   

Следователно, по време на наказателното преследване, както непълнолетните, така и 

пълнолетните жертви получават задължителна правна консултация. 

Освен това, ако лицето-жертва на трафик не желае да участва в наказателното 

производство като пострадало лице или граждански ищец и прокурорът, съгласно чл.81, ал.2 от 

Наказателно-процесуалния кодекс счете за необходимо той/тя да бъде изслушан(а) като 

свидетел, жертвата не губи правото си на задължителна адвокатска помощ.  

Ето защо, ако той/тя е само свидетел в наказателното производство, той/тя остава жертва 

на трафика на хора съгласно чл.43, във връзка с чл.44 от Закон № 678/2001 г. и получава 

задължителна правна консултация, като горепосочените закони не правят разлика между 

жертвите като пострадало лице, жертвите като страна по граждански иск и жертвите като 

свидетели.  

Правните разпоредби, приети на ниво Европейски съюз, чл.12, ал.1 от Директива 

2011/36/ЕС относно предотвратяването, борбата и защитата на жертвите на трафик, също 

подкрепят тази гледна точка, използвайки същия термин, а именно „жертва на трафика на 

хора“.  

Според този член: „Държавите-членки гарантират, че жертвите на трафик на хора 

имат незабавен достъп до правни консултации и в зависимост от ролята на жертвата в 

съответната правна система, до процесуално представителство, включително с цел предявяване 

на претенции за обезщетение. Правните консултации и процесуалното представителство са 

безплатни, когато жертвата не разполага с достатъчно финансови средства“.  

Какво би било практическото право на жертвата-свидетел, която изиска такава 

специална защита, по-конкретно задължително назначение на адвокат по време на 

наказателното разследване? Например правото на свидетеля да избягва даване на показания 

срещу себе си, съгласно чл.118 от Наказателно-процесуалния кодекс.  

5. Относно правото на жертвата като пострадало лице да се консултира със своя 

адвокат, чл.111, ал.3 от Наказателно-процесуалния кодекс се допълва от чл.109, ал.2 от същия 

закон; той предвижда, че пострадалото лице, както преди да бъде изслушано от прокурора, така 
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и по време на изслушването, може да се консултира със своя адвокат, независимо дали е избран 

от нея/него или е служебно назначен, и когато бъде счетено за необходимо от прокурора, той 

може да му/ѝ позволи да използва свои бележки.  

6. Друго право на жертвата като пострадало лице, упражнявано чрез неговия/нейния 

адвокат, независимо дали е избран или е служебно назначен, се покрива от чл.93, ал.1 от 

Наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда, че „по време на наказателното 

разследване, адвокатът на пострадалото лице, на гражданския ищец или гражданския 

ответник, има право да бъде уведомено за (...) да наблюдава изпълнението на всички действия 

по наказателното разследване съгласно разпоредбите на чл.92, да прави справка с документи 

по делото, да подава жалби и възражения“.  

7. В допълнение към това, чл.93, ал.2, допълнен от чл.92, ал.8 от Наказателно-

процесуалния кодекс предвижда, че „адвокатът на жертва, граждански ищец или  

граждански ответник, има правото на компенсации за времето и  условията, необходими 

за подготовката и осигуряването на ефективна защита“.   

8. Друго признато право на жертвата като пострадало лице по време на наказателното 

преследване е неговото/нейното право на поверителност и сигурност.  

В тази връзка, чл.113 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че „когато са 

изпълнени условията, предвидени по закон по отношение на статута на заплашени или 

уязвими свидетели, или за защитата на личния живот или достойнството, органите на 

наказателното разследване могат да наредят мерките за защита, посочени в членове 124-130 

(...)“.  

Чрез регламентиране на това право изрично се признава правото на жертвата като 

пострадало лице на лична безопасност, защита от заплахи и ревиктимизация; това е 

необходимо, когато пострадалото лице, чрез неговите/нейните показания, е подложено на 

определени рискове, като натиск от страна на обвиняемия, целящ да сплаши или заплаши 

жертвата и да възпрепятства съдебното преследване.  

В тази връзка чл.125 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда „ако има 

основателно подозрение, че животът, физическото здраве, свободата, имуществото или 

професионалната активност на свидетел или член на неговото семейство могат да бъдат 

застрашени в резултат на данните, предоставени от него или от член от неговото семейство на 

съдебните органи или на техни показания, съдебните органи от компетентната юрисдикция им 

предоставят статут на уязвими свидетели и нареждат една или повече от мерките за защита, 

предвидени в членове 126 или 127, когато е приложимо“. 

Същевременно чл.130 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че „прокурорът 

(...) може да реши да предостави статута на уязвим свидетел на следните категории лица: 

свидетели, които са претърпели травма в резултат на извършеното престъпление или на 

последващото поведение на заподозряното лице или обвиняемия и непълнолетния свидетел“. 

Въпреки това, специалните разпоредби, а именно чл.26, ал.2 и 3 от Закон № 678/2001 

предвиждат, че „жертвите на трафик на хора, при предоставянето на прокуратурата или съда на 

изключително важна информация и данни за идентификацията и подвеждането под наказателна 

отговорност на извършителите, могат да бъдат включени в Програмата за защита на свидетели 

съгласно закона. Поверителността на информацията и за жертвите на трафика са 

защитени по този закон“.  

По-конкретно, поверителността на информацията и безопасността на жертвата на 

трафика на хора се постига посредством заповед на прокурора, свързана с мерките за защита 
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на жертвата като пострадало лице, предвидени в чл.126, ал.1 от Наказателно-процесуалния 

кодекс.   

Тези мерки за защита включват:  

   - наблюдение и охрана на дома на свидетеля или предоставяне на временно жилище; 

   - придружаване и осигуряване на защита на свидетел или на неговото семейство по време на 

пътувания;  

   - защита на личните данни, посредством издаване на псевдоним, с който свидетелят подписва 

своите показания;  

    - изслушване на свидетеля без неговото лично присъствие посредством аудио-визуални 

предавателни средства, с изкривяване на гласа и визията, когато другите мерки не са ефективни. 

По време на наказателното разследване, прокурорът прилага една или повече мерки за 

защита от изброените по-горе или ex-officio, или по молба на жертвата като пострадало лице, 

относно една страна или основния субект на производството, съгласно предвиденото в чл.126, 

ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. 

Ако прокурорът реши да приложи последните две мерки за защита, а именно защита на 

личните данни и осигуряване на псевдоним на засегнатата страна за подписване на 

неговите/нейните показания и изслушване на пострадалото лице без неговото/нейното 

физическо присъствие посредством аудиовизуални средства и изкривяване на гласа и 

изображението; в тези две ситуации показанията на пострадалото лице не включват 

действителния адрес или личните данни, те се вписват в специален регистър, до който има 

достъп единствено прокурорът, съдията по права и свободи, съдията от предварителния състав 

или съда, при условия на конфиденциалност (ал.3 от чл.126 от Наказателно-процесуалния 

кодекс). 

9. Не на последно място, по време на наказателното преследване се признава правото на 

жертвата като пострадало лице на предотвратяване на ревиктимизация.  

Правото не е изрично застъпено в Наказателно-процесуалния кодекс или в Закон № 

678/2001.   

Вместо това, в Европейския съюз правото на пострадалото лице на предпазване от 

ревиктимизация, известно също като предотвратяване на вторична и повторна виктимизация, 

е изрично подчинено на два законови акта, а именно Директива 2011/36/ЕС относно 

предотвратяването, борбата и защитата на жертвите на трафика на хора, и Директива 

2012/29/ЕС, установяваща минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на 

жертвите на престъпление. 

В тази връзка, чл.12, ал.4 от Директива 2011/36/ЕС предвижда, че „без да се засягат 

правата на защита и въз основа на направена от компетентните органи индивидуална оценка на 

личните обстоятелства на жертвата, държавите-членки гарантират, че жертвите на трафика на 

хора са обект на специално отношение с цел предотвратяване на евентуално вторична 

виктимизация, като в рамките на възможното и в съответствие с основанията, определени в 

националното право, както и с правилата за съдебна преценка, съдебна практика и насоки, се 

избягва следното: 

- повторни разпити по време на разследването, наказателното преследване или 

съдебното производство, когато това не е необходимо;  
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- визуалният контакт между жертвите и обвиняемите, включително при даването на 

показания, например при разпит или кръстосан разпит, чрез подходящи средства, включително 

чрез използване на подходящи комуникационни технологии;  

- даването на показания в открито заседание на съда;  

- задаването на въпроси за личния живот на жертвата, когато това не е необходимо". 

Вторият законов акт, приет от Европейския съюз, а именно Директива 2012/29/ЕС, в 

чл.18 предвижда: „без да се засяга правото на защита, държавите-членки гарантират наличието 

на мерки за защита на жертвите и членовете на тяхното семейство от вторично и повторно 

виктимизиране, сплашване и отмъщение, включително срещу риска от емоционално или 

психическо страдание, или за защита на достойнството на жертвите по време на разпит и при 

даване на показания. При необходимост тези мерки включват също и установени в 

националното право процедури за физическа защита на жертвите и членовете на тяхното 

семейство". 

В допълнение към това, чл.19 от същата Директива предвижда: „Държавите-членки 

създават необходимите условия за избягване на контакт между жертвите, а при необходимост 

и членовете на тяхното семейство, и извършителя на престъплението в помещенията, в които 

се провежда наказателното производство, освен когато наказателното производство изисква 

такъв контакт. Държавите-членки гарантират, че новите съдебни сгради имат отделни чакални 

за жертвите". 

Всички тези права на жертвите на трафика на хора, признати при тяхното участие в 

наказателното преследване като засегнати страни, съществено са променили техния статут в 

наказателния процес, като са засилили тяхната роля в самото провеждане на наказателното 

производство. По този начин на жертвите отново се дава роля в собственото им наказателно 

производство, като се осигуряват наказателно-процесуални инструменти, с които да могат да 

защитават своята позиция срещу извършителя.   

3.2. Правата на жертвите на трафик на хора като граждански ищци в 

наказателните производства  

Естествено, жертвата като пострадало лице от престъплението, свързано с трафика на 

хора, има правото да бъде активно ангажирана не само в разрешаването на наказателната страна 

на делото, но също и по отношение на гражданската страна.  

Така жертвата като пострадало лице може да участва в производството като граждански 

ищец и може да предяви граждански иск в хода на производството.  

Ако жертвата като пострадало лице желае да упражни това право, чл.84, ал.1 от 

Наказателно-процесуалния кодекс предвижда: „пострадало лице, което предяви граждански 

иск в рамките на наказателно производство, е страна по наказателното производство и се нарича 

граждански ищец“. 

В допълнение към това, чл.85, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда: 

„качеството на граждански ищец на лице, което е понесло щета в резултат на престъпление, не 

ограничава неговото право да участва като пострадало лице в същото дело“.     

От анализа на тези два правни текста следва, че жертвата на трафик на хора има правото 

да избира своето качество, в което да участва в наказателното производство, т.е. като 

пострадало лице или като граждански ищец.  
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1.Правото на пострадалото лице да участва в производството с граждански иск ясно се 

откроява като най-важното право на жертвите на трафика на хора в наказателното 

производство, защото с упражняването на неговото/нейното право, жертвата получава 

материално, физическо и морално обезщетение в резултат на престъплението. 

Можем спокойно да заявим, че всички други права на жертвите на трафика на хора са 

организирани около това право.  

Тъй като това право е от особено значение за жертвите на трафика на хора, чл.20, ал.1 

от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че за прокурора или разследващия орган е 

задължително да информира жертвите като пострадали лица за това право.  

Законодателството дава възможност на жертвата, като пострадало лице, за уреждане на 

гражданската страна в рамките на наказателното производство, за да се избегне преминаването 

през два процеса, един пред наказателния съд и един през гражданския. Същевременно целта е 

бързото възстановяване на жертвата от нанесените вреди; отчитайки принципа „наказателният 

възпира гражданския“, жертвата не би могла да се обърне към гражданския съд преди да бъде 

решено наказателното дело.   

2. Законодателството поставя краен срок, до който жертвата на трафика на хора може да 

упражни това право, а именно да предяви граждански иск. В тази връзка, чл.20, ал.1 от 

Наказателно-процесуалния кодекс гласи, че „гражданският иск може да бъде  предявен  по 

време на наказателното дело преди началото на разследването“. 

След този срок, жертвата на трафика на хора губи правото си да участва в 

наказателното производство с граждански иск, но не губи правото на обезщетение за 

щетите, нанесени ѝ от престъплението; в това отношение чл.27, ал.1 от Наказателно-

процесуалния кодекс изрично предвижда, че „ако той/тя не предяви в наказателното 

производство граждански иск, жертвата или неговите/нейните наследници могат да предявят 

иск в гражданския съд за обезщетение за вредите, нанесени от престъплението“.  

Поставяйки краен срок, до който жертвата на трафика на хора може да участва в 

наказателното производство с граждански иск, цели първо да уважи правата на обвиняемия да 

си организира своевременно защита срещу граждански искове на лицата-жертви на трафик.  

На второ място, поставянето на краен срок, до който жертвата на трафик на хора може 

да участва в наказателното производство с граждански иск цели да опрости делото, тъй като 

уреждането на гражданската страна по делото включва, подобно на уреждането на 

наказателната страна, предоставянето на доказателства, необходими на съда за произнасянето 

на решение.  

 3. Ако лицето-жертва на трафик е непълнолетно или в особено състояние, без правен 

капацитет, или с ограничен правен капацитет, чл.19, ал.3 от Наказателно-процесуалния 

кодекс предвижда „граждански иск се предявява от тяхно име от техния законен 

представител или, когато това е приложимо, от прокурора, съгласно условията на чл.20, 

ал.1 и 2". Законодателството предвижда специална защита за определени категории хора, 

отчитайки тяхното уязвимо състояние.  

Все пак трябва да бъде отбелязано, че тази специална защита, която горепосочената 

категория жертви ползват, е много по-стеснена от специалната защита, която същите жертви 

ползват при старите правила за наказателните производства. 

Следователно, ако чл.17 от стария Наказателно-процесуален кодекс предвиждаше, че 

съдът трябва да реши ex officio обезщетението за нанесените вреди, включително и морална 

компенсация, настоящите разпоредби за наказателните производства не налагат това 
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задължение на съда. С други думи, съдът постановява решение по гражданскоправната страна 

на делото, при условие че има граждански ищец, съгласно разпоредбите, изрично предвидени 

в закона. 

Ако гражданският иск не бъде предявен в наказателното производство до края на срока 

(началото на разследването) от лицата, определени по закон (адвокат или законен представител 

на непълнолетно лице/лице в особено състояние), съдът не може да разгледа гражданския иск 

в рамките на наказателното производство.  

В този случай жертвите на трафика на хора, непълнолетните или лицата в особено 

състояние не губят своето право на обезщетение за нанесените от престъплението вреди, но 

както беше отбелязано по-горе, това право може да се упражни отделно посредством 

граждански иск в гражданскоправно производство. 

4. За да се гарантира пълно зачитане на правата на жертвата на обезщетение за вредите, 

нанесени от престъплението, законодателят е предвидил неговата/нейната възможност да 

избира как желае да упражни това право – по време на наказателното производство или 

отделно в гражданско производство.  

В тази връзка чл.27, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че „ако той/тя 

не се присъедини към наказателното производство с граждански иск, жертвата или 

неговите/нейните наследници могат да предявят иск в гражданския съд за обезщетение за 

вредите, нанесени от престъплението“. Следователно законодателството признава правото на 

жертвите на трафика на хора да избират съда, пред който понесените щети се признават и той/тя 

получава съответното материално и морално обезщетение.  

Ако жертвата на трафик на хора избере да упражни това право в гражданско дело, то ще 

бъде завършено само при условие, че делото в гражданския съд бъде спряно до окончателното 

разрешаване на наказателното дело. Следователно, чл.27, ал.7 от Наказателно-процесуалния 

кодекс предвижда, че „делото пред гражданския съд временно се спира след иницииране на 

наказателното дело и до разрешаване на последното от първоинстанционния съд, но за срок 

не по-дълъг от една година“.  

Отчитайки голямото значение на това право на жертвите на трафика на хора и също 

правните последствия, които могат да възникнат от вероятно неупражняване на това право в 

срока, предвиден по закон или от изрично посочените лица, законодателството предвижда в 

хода на наказателното разследване на първото изслушване на пострадалото лице прокурорът 

да го/я уведоми за неговото/нейното право да се присъедини към наказателното производство 

като предяви граждански иск.  

 

5. Друго право на жертвата като граждански ищец в наказателното производство се 

предоставя от чл.81, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда, че 

„качеството на граждански ищец на лицето, претърпяло вреди от престъпление, не го 

лишава от правото да участва в същото дело като пострадало лице“.  С други думи, 

жертвата на трафика на хора има право да участва в наказателното преследване в двойно 

качество, т.е. като граждански ищец и като пострадало лице.  

 

6. В Европейския съюз правото на жертвата на трафик да получи обезщетение за вредите, 

нанесени от престъплението, се регламентира в чл.17 от Директива 2011/36/ЕС, според 

която „Държавите-членки правят необходимото жертвите на трафик на хора да имат достъп до 

съществуващите режими за обезщетение на жертвите на насилствени умишлени 

престъпления“, и също от чл.16 на Директива 2012/29/ЕС, който гласи, че „Държавите-членки 

гарантират, че в хода на наказателното производство жертвите имат право да получат решение 

за обезщетение от извършителя на престъплението в рамките на разумен срок, освен ако в 

националното право не се предвижда това решение да бъде постановено в друго производство. 

Държавите-членки поощряват мерките, с кито извършителите на престъпление се насърчават 

да обезщетят адекватно жертвите". 
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7. Относно другите права, признати от закона на лицето по граждански иск в качеството 

на жертва на трафика на хора по време на наказателното разследване, чл.85, ал.1 от 

Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че „в хода на наказателното производство 

страната по граждански иск има правата, изброени в чл.82“, и по-конкретно всички процедурни 

права, които законът признава за увредената страна като жертва на трафика по време на 

наказателното разследване. 

Тъй като тези права са подробно анализирани в точка I от това проучване, този анализ 

няма да бъде подновен, бидейки необходимо да се подчертае само, че по време на съдебното 

преследване страната по граждански иск като жертва на трафик на хора се ползва и упражнява 

всички тези права до същата степен и в същия обхват, каквито са представени по отношение на 

пострадалото лице като жертва на трафика на хора. 

 

3.3. Жертвите на трафик на хора като свидетели в наказателните 

производства 

Както беше отбелязано по-горе, увреденото лице като жертва на трафика на хора, има 

правото да не участва в наказателното производство като увредена страна. В този случай, 

ако прокурорът прецени за необходимо, може да нареди неговото/нейното изслушване като 

свидетел по време на наказателното производство съгласно чл.81, ал.2 от Наказателно-

процесуалния кодекс.  

Като такава, жертвата на трафика на хора в качеството си на свидетел, по време на 

наказателното преследване, както и правата, упоменати в това проучване, когато беше 

анализиран статутът на пострадалото лице и този на граждански ищец, също може да ползва 

следните права, присъщи за свидетелите и предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс: 

 

1.Правото на мерки за защита (член 120, ал. 2, буква а);  

2.Правото на възстановяване на разходите, направени поради призоваването им 

пред съдебните органи, когато условията, предвидени по закон, са изпълнени (чл.120, ал.2, 

буква а);  

3.Правото на избягване на даване на показания срещу себе си (чл.118). 

 

1.Правото на жертвата на трафика на хора като свидетел по време на 

наказателното разследване да се възползва от мерки за защита. 
Ако жертвата на трафик на хора е заплашван свидетел по наказателното разследване, 

съгласно чл.125 от Наказателно-процесуалния кодекс, мерките за защита, които могат да 

бъдат наредени от прокурора по време на наказателното преследване, са:  

- наблюдение и охрана на дома на свидетеля или предоставяне на временно жилище;  

- придружаване и осигуряване на защита на свидетеля или на членове на неговото 

семейство по време на пътувания;  

- защита на идентификационните данни посредством даването на псевдоним, под който 

свидетелят ще подписва показанията си;  

- изслушване на свидетел без неговото лично присъствие, чрез аудио-визуални средства, 

с изменение на гласа и образа, когато другите мерки не са достатъчни (чл.126, ал.1).  

Прокурорът нарежда прилагането на мерки за защита ex officio или при искане от страна 

на свидетеля, една от страните или основния субект по делото (чл.126, ал.2).  

По решение на прокурора, прилагането на последните две мерки за защита, показанията 

на заплашвания свидетел няма да включват действителния адрес или неговите/нейните 

идентификационни данни, които ще бъдат записани в специален регистър, достъпен само за 

прокурора, съдията по права и свободи, съдията от предварителния състав или съда, при 

условията на поверителност (чл.126, ал.3). 

Мерките за защита, наредени от прокурора, се поддържат за целия срок на наказателното 

разследване, ако нивото на опасност не премине (чл.126, ал.6).  

Ако жертвата на трафик на хора е защитен свидетел по наказателно разследване по 

чл.129 от Наказателно-процесуалния кодекс, има една мярка за защита, която може да бъде 

постановена от прокурора по време на наказателното разследване,а именно, изслушването на 
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защитения свидетел посредством аудио-визуални средства, без неговото/нейното физическо 

присъствие на мястото, където е прокурорът. Основните процесуални субекти, техните страни 

и адвокати могат да задават въпроси на изслушвания свидетел, но прокурорът може да отхвърли 

въпросите, които биха довели до идентификация на свидетеля (чл.129, ал.1 и 3).  

И накрая, когато жертвата на трафик на хора е уязвим свидетел по наказателно 

разследване по чл.130 от Наказателно-процесуалния кодекс, мерките за защита, които могат да 

бъдат определени от прокурора по време на наказателното разследване, са:  

- придружаване и осигуряване на защита на свидетеля или на членове на неговото 

семейство по време на пътувания; 

- изслушване на свидетел без неговото/нейното физическо присъствие, посредством 

аудио-визуални средства; промяна на гласа и образа не е задължителна, както в случая на 

застрашен свидетел, но се преценява от прокурора. Последната мярка за защита се нарежда от 

прокурора само, ако другите мерки не са достатъчни.  

Отбелязва се, че при боравене с въпроси, засягащи мерките за защита, осигурени на 

свидетелите, Наказателно-процесуалният кодекс използва три концепции, а именно: 

застрашеният свидетел, защитеният свидетел и уязвимият свидетел. Само две от тези три 

концепции са дефинирани в Кодекса, а именно застрашеният свидетел и уязвимият свидетел. 

Относно застрашения свидетел, чл.125 от Кодекса предвижда: „ако има основателно 

подозрение, че животът, физическата цялост, свободата, активите или професионалната 

дейност на свидетел или на член на неговото/нейното семейство могат да бъдат изложени на 

опасност в резултат на предоставените данни от техните показания на съдебните органи, 

компетентният съдебен орган му/ѝ дава статута на застрашен свидетел (...)“.  

По отношение на уязвимия свидетел, чл.130 от Кодекса предвижда: „прокурорът (...) 

може да реши да даде статута на уязвим свидетел на следните категории лица: свидетели, които 

са преживели травма в резултат на извършено престъпление или на последващо поведение на 

заподозрян или обвиняем и непълнолетния свидетел“.   

От интерпретацията на двете дефиниции по-горе и в отсъствието на дефиниция на 

концепцията защитен свидетел, можем да заявим, че категорията защитен свидетел включва 

всички тези свидетели, които не са нито заплашени, нито уязвими, но чиято защита изисква 

тяхното изслушване посредством аудио-визуални средства, а именно без да присъстват лично 

на едно място с прокурора, с основните процедурни субекти, страните и техните адвокати.  

Мерките за защита, които могат да бъдат дадени на свидетеля по време на наказателното 

преследване, са различни за трите категории свидетели (застрашени, защитени и уязвими); 

застрашените получават най-много мерки за защита, а защитените – най-малко. Разликата по 

отношение на съдържанието на мерките за защита за трите категории свидетели се дължи на 

съществуването на разлики в свързания риск.  

2. Правото на жертвата на трафик като свидетел по време на наказателното 

преследване да получи възстановяване на разходите, направени преди появата му/ѝ пред 

прокурора. 
Жертвата на трафика на хора като свидетел по време на наказателното преследване има 

право да получи възстановяване на разходите, направени преди неговата/нейната поява пред 

прокурора. Действителното упражняване на това право се постига с молба, която жертвата на 

трафика на хора като свидетел подава до прокурора по време на наказателното преследване, 

доказвайки направените разходи и техния размер.  

Чл.273 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда тези три вида разходи, които 

свидетелят може да изиска. Според този член, „свидетелите (...) имат право на възстановяване 

на техните разходи за пътуване, режийни и настаняване, както и други случайни разходи, 

наложени от тяхното присъствие. Свидетелите (...), които са служители в организация, имат 

право да продължат да получават тяхното заплащане от тяхната месторабота за срока на 

тяхното отсъствие от работа, причинени поради призоваването им от разследващите органи или 

Съда (...). Свидетелите, които са безработни, но получават доход от работа, имат право на 

компенсация (...)“. 

Същите са и законовите разпоредби, приети от Европейския съюз, чл.14 от Директива 

2012/29/ЕС: „Държавите-членки дават на жертвите, участващи в наказателното производство, 

възможност за възстановяване на разходите, направени в резултат на активното им участие в 
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наказателното производство, в зависимост от ролята им в съответната наказателноправна 

система. Условията или процесуалните правила, съгласно които разходите на жертвите могат 

да бъдат възстановени, се определят от националното право“.  

3. Правото на жертвата на трафик на хора като свидетел по време на 

наказателното преследване да избягва даване на показания срещу себе си   
Жертвата на трафика на хора като свидетел по време на наказателното преследване, има 

правото да избягва себеуличаване. Съгласно чл.118 от Наказателно-процесуалния кодекс, 

„свидетелско показание, дадено от лице в качеството му на заподозрян или обвиняем преди 

тези показания или впоследствие придобило качеството на заподозрян или обвиняем по същото 

дело, не могат да бъдат използвани срещу него. В момента, в който запишат показанията, 

съдебните органи носят задължението да споменат тяхното предишно качество“.  

Специални разпоредби за това право се предвиждат и в чл.8 от Директива 2011/36/ЕС за 

предотвратяването и борбата с трафика на хора, който гласи: „В съответствие с основните 

принципи на своите правни системи, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за 

да гарантират, че техните компетентни органи са оправомощени да не провеждат наказателно 

преследване или да не налагат наказания на жертвите на трафик на хора за участието им в 

престъпна дейност, която са били принудени да извършат (....)“.  

3.4. Казуси 

Казус 1 

Фактите: 
В обвинителен акт № Х/D/P/2016 Прокуратурата към Върховния касационен съд – 

Дирекция „Разследване на организираната престъпност и тероризма – централно звено“, 

обвиняемият В.В.И. е задържан; обвиняемият, заедно с обвиняемите Н.М.А, О.М.М., Т.Г., Г.М. 

и П.М.Г., са намерени за виновни за организирана престъпна група, в която ответниците З.П., 

К.Ш., С.К., К.А.М., Р.М. и С.В.М. също са се присъединили; организираната престъпна група е 

поддържана материално и морално от обвиняемите И.М., К.В., Г.А., С.И.А. и Б.Ф.И., наричан 

„Б” за престъпления, свързани с трафика на хора и трафика на непълнолетни лица. 

Следователно: 

 1. В началото на април 2016 г., В.В.И., заедно с обвиняемите Р.М., наричан „Р“, С.В.М. и 

Н.М.А. наемат пострадалото лице К.И.А., на 13 години, за сексуална експлоатация; те се 

възползват от нейното видимо състояние на уязвимост и я отвеждат от град Б. в град К.Н., 

където в началото на април 2016 г. я придружават за около три дни за същата цел в апартамент, 

разположен на адрес Х в град К.Н., който е нает от обвиняемия Н.М.А.; в този контекст 

обвиняемите В.В.И. и Н.М.А. ѝ предоставят психоактивни вещества и заедно с обвиняемите 

С.В.М. и Р.М., наричан „Р“, упражняват постоянен надзор над нея, а обвиняемият С.В.М. 

извършва физическо насилие срещу пострадалото лице.                                                                             

 2. На 01.04.2016 г. В.В.И. получава от обвиняемите Г.М., наричан „Р“ и П.М.Г., наричан „Б“, 

граждански ищец Г.К.М., на 20 години; възползвайки се от нейното видимо състояние на 

уязвимост, първо той я транспортира от град Б. До град К.Н., а впоследствие, заедно с 

обвиняемия Н.М.А., в градовете С., К. И К., където заедно с обвиняемите Н.М.А., О.М.М. и 

К.Ш.Г. я настаняват в периода от 01.04.2016 г. до 14.09.2016 г., с моралното съучастничество 

на обвиняемата Г.А. - майката на жертвата, с цел нейната сексуална експлоатация; в този 

контекст, обвиняемият В.В.И. постоянно упражнява надзор над нея и извършва физическо 

насилие срещу пострадалото лице;  също така той й дава психоактивни вещества, закупени от 

обвиняемия Б.Ф.И., заявява „Б“.  

 3. На 02.04.2016 В.В.И. получава от обвиняемия С.И.А., наричан „А.Г.“, свидетелката Д.М.Р., 

на 19 години, с цел сексуална експлоатация; тя е наета в началото на април 2016 г. От 

обвиняемия С.И.А. с помощта на обвиняемите Г.М., наричан „П“ и П.М.Г., наричан „Б“; те се 

възползват от видимото състояние на уязвимост на жертвата заедно с обвиняемия Н.М.А. и с 

помощта на обвиняемите Т.Г., И.М. и К.В. я транспортират от град Б. До град К.Н., където я 

настаняват за периода от 02.04.2016 г. до 15.04.2016 г.; в този контекст те я лишават от свобода, 

упражняват физически тормоз над нея и ѝ дават психоактивни вещества, закупени от 

обвиняемия Б.Ф.И., наричан „Б“.  
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 На 03.05.2016, В.В.И., заедно с обвиняемите Н.М.А. и П.М.Г., наричан „Б“, транспортират 

пострадалото лице Л.М.Д., на 16 години, от град Б. До град К.Н. с цел нейната сексуална 

експлоатация; пострадалото лице е наето в началото на май 2016 г. от обвиняемия Н.М.А.                                                                 

2. На 03.05.2016 В.В.И. получава гражданския ищец Б.Ф.А.М., на 19 години, с цел 

сексуална експлоатация от обвиняемите Г.М., наричан „П“, и П.М.Г., наричан „Б“; тя е наета в 

началото на май 2016 г. от упоменатия обвиняем, който се възползва от нейното видимо 

състояние на уязвимост и я транспортира заедно с обвиняемите Н.М.А. и П.М.Г. от град Б. до 

град К.Н. и впоследствие до град С., където я настаняват за периода 03.05.2016 г. - 25.05.2016 

г. с цел сексуална експлоатация; в този контекст те упражняват постоянен надзор над нея и ѝ 

дават психоактивни вещества, закупени от обвиняемия Б.Ф.И., наричан „Б“.  

 4. В края на май 2016 г., В.В.И., заедно с обвиняемия С.К. и с помощта на обвиняемите П.М.Г., 

наричан „Б“, и Г.М., наричан „П“, наемат от град Б. пострадалото лице Б.Д.А., на 15 години, 

с цел сексуална експлоатация; на 01.06.2016 г. Той я транспортира до град К. и впоследствие 

до градовете К.Н., К., С., където  заедно с обвиняемите Н.М.А. и К.Ш.Г. я настаняват за периода 

01.06.2016 г. - 03.08.2016 г., с цел сексуална експлоатация; в този контекст, обвиняемият В.В.И 

упражнява постоянен надзор над нея, причинява ѝ физически тормоз и ѝ дава психоактивни 

вещества, закупени от Б.Ф.И., наричан „Б“.  

 5. В периода 02.01.2016 – 21.05.2016 г., В.В.И., заедно с обвиняемите Н.М.А., Т.Г. и О.М.М. 

получава пари чрез проституция на свидетелката Н.А.Ф., на 20 години в градовете К.Н. и С. 

и улеснява нейната проституция, като пуска реклами в интернет и ѝ осигурява защита; в този 

контекст, обвиняемите В.В.И. и Н.М.А. упражняват физически тормоз и заплахи срещу 

свидетелката.  

 6. В периода 12.08.2016 – 14.09.2016 г., В.В.И., заедно с обвиняемите Н.М.А., Т.Г., К.Ш.Г, К.В. 

и И.М. получават пари от проституцията на свидетелката Н.А.Ф. на 20 години в градовете К.Н., 

С. И К. и улеснява нейната проституция, като пуска реклами в интернет, осигурява ѝ защита и 

отглежда нейните малолетни деца.  

 7. В периода 02.04.2016 – 15.04.2016 г., те получават пари от проституцията на свидетелката 

Д.М.Р., на 19 години, заедно с обвиняемите Н.М.А., Г.М., П.М.Г., И.М., К.В. и Т.Г.; те 

улесняват нейната проституция, като пускат реклами в интернет, осигуряват ѝ защита и 

отглеждат малолетното ѝ дете; обвиняемият В.В.И упражнява физическо насилие и отправя 

заплахи към увредената страна.                                                          

Описание на правните въпроси:                                                                          

По време на съдебното преследване, прокурорът по делото нарежда издаването на 

писмо до Адвокатска колегия Б. за назначаването на служебни адвокати за обвиняемите, които 

не получават защита от избрани от тях адвокати, съгласно чл.91 от НПК и също така за 

пострадалите непълнолетни лица, съгласно чл.93, ал.4 от НПК.  

Избраните от обвиняемите адвокати изискват съгласно разпоредбите на чл.92 от НПК, 

да бъдат уведомени за датата и часа на изслушването на пострадалите лица.  

 1. За да изслуша страните Б.Д.А. и К.И.А., прокурорът уведомява избраните адвокати на 

обвиняемите и служебните адвокати, назначени от него, за пострадалите лица.  

  При изслушването на тези две увредени страни съответно на 20.10.2016 г., присъстват 

избраните адвокати на обвиняемите, адвокатите, назначени служебно за пострадалите лица и 

прокурорът.  

Избраните адвокати на обвиняемите формулират няколко въпроса, насочени към 

пострадалите лица, но те са отхвърлени от прокурора, тъй като засягат въпроси, свързани с 

неприкосновеността на личността на пострадалите лица.  

  2. Избраните адвокати на обвиняемите са уведомени за изслушването на пострадалите 

лицаБ.Ф.А.М. и Г.С.М.  

При изслушването на тези две пострадали лица, съответно на 22.10.2016 г., участват 

избраните адвокати на обвиняемите и прокурорът. 

Тъй като двете пострадали лица са уведомили прокурора от самото начало за техните 

показания, че се присъединяват към производството с граждански иск в размер на 1 000 000 

евро, избраните адвокати на обвиняемите формулират няколко въпроса, за да разяснят 

характера и размера на гражданските искове, заведени от тях. Прокурорът цензурира тези 
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въпроси на адвокатите, които са свързани с личния живот, като изисква нова формулировка или 

ги отхвърля. 

  3. Избраните адвокати на обвиняемите са уведомени за изслушването на свидетелите Д.М.Р. 

и Н.А.Ф.  

Избраните адвокати на обвиняемите и прокурорът присъстват на изслушването на двете 

свидетелки съответно на 27.10.2016 г. Избраните адвокати на ответника формулират въпроси, 

които да зададат на двете свидетелки; сред тях има и въпроси, свързани с личния живот на 

свидетелките. От формулировката на тези въпроси, въпреки отхвърлянето им  от прокурора, 

двете свидетелки отказват да дават показания по делото, мотивирайки се, че се срамуват да 

описват фактите в присъствието на четирима мъже.  

….. 

Представяне на правните решения: 

 1. На първото изслушване (на 20.10.2016 г.), прокурорът изслушва непълнолетната К.И.А., на 

13 години, в отсъствието на родител или законен представител. Същевременно прокурорът не 

изисква присъствието на психолог и представител на Генерална дирекция „Социално 

подпомагане и защита на децата“, съгласно изискванията на чл.24, ал.3 от Закон 678/2001 г.  

Изслушването на непълнолетната К.И.А. дава основания за относителна 

недействителност, съгласно чл.282 от Наказателно-процесуалния кодекс.  

  2. На второто изслушване (на 22.10.2016 г.), пълнолетните пострадали лица Б.Ф.А.М. и 

Г.К.М. не са придружени от адвокат, както се изисква от чл.44 на Закон 678/2001 г., съгласно 

който правната консултация е задължителна. Прокурорът е трябвало да нареди назначаване на 

служебни адвокати за пълнолетните пострадали лица, жертви на трафик на хора по смисъла на 

чл.43 и 44 от Закон 678/2001.  

Изслушването на двете пострадали лица дава основания за абсолютна недействителност 

съгласно разпоредбите на чл.281, ал.4 от Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като след 

присъединяването им към производството с граждански искове, жертвите престават да бъдат 

основни процесуални субекти, съгласно чл.33 от НПК и стават страни съгласно чл.32 от НПК.  

В този случай чл.281, ал.1, буква е) от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че 

„нарушаването на правилата, засягащо правната помощ от адвокат за заподозрян или обвиняем, 

както и на другите страни, когато консултирането е задължително, винаги води до 

недействителност“.  

  3. На третото изслушване (на 27.10.2016 г.), свидетелките Д.М.Р. и Н.А.Ф. не са придружени 

от адвокат, както се изисква от чл.44 от Закон 678/2001 г., съгласно който правната консултация 

е задължителна. Прокурорът е трябвало да нареди назначаването на служебни адвокати, тъй 

като пълнолетните свидетелки са жертви на трафика на хора по смисъла на чл.43 и 44 от Закон 

678/2001.  

Изслушването на двете увредени лица дава основания за относителна недействителност, 

съгласно чл.282 от Наказателно-процесуалния кодекс.  

Жертвите на трафика на хора могат да избират дали да бъдат свидетели по наказателни 

производства, като се откажат от качеството си на пострадало лице, както се предвижда в чл.81, 

ал.2 във връзка с чл.115, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс.  
 

Казус 2 

Фактите: 
С обвинителен акт № X/D/P/18.11.2015 г., Прокуратурата към Върховния касационен съд 

– Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма повдига обвинение на 

ответниците К.Г., К.Ф., К.Ф, наричан „К“, К.С., К.М., К.И., С.М., С.В.Г., И.М., Г.Ф., Г.И., Г.К., 

Ф.П., С.А.Ш., Б.И., Т.Е.Б., Д.К., М.И.Г., Г.М. и О.А.И., които са обявени за виновни за 

организирана престъпна група с цел извършване на престъпления, свързани с трафика на хора 

и трафика на непълнолетни, чрез сексуална експлоатация на жертвите; жертвите са наемани с 

фалшиви обещания за брак или предлагане на работа в чужбина (като домашни помощници, 

детегледачки или гледачки на възрастни хора) или похищавани от улицата. 

Обвиняемите К.Г., К.Ф. и К.Ф., наричан „К“, наемат млади момичета от района на 

Молдова; след това транспортират жертвите до Букурещ и ги продават на своите внуци, 

обвиняемите К.С., К.М. и К.И., които експлоатирали сексуално младите момичета, наети от 
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всички части на Букурещ, или ги препродавали в Джурджу на обвиняемите М.С. и С.В.Г. (които 

експлоатирали своите жертви в Италия) или на други обвиняеми. 

Младите момичета били също така наемани директно от обвиняемите К.С., К.М., К.И., 

И.М., Г.Ф., Г.И., Г.К., Ф.П., С.А.Ш. Тези обвиняеми използвали външния си вид, като 

установявали връзки на съвместно съжителство с жертвите и ги склонявали към проституция 

срещу заплащане, с оглед изграждане на съвместно бъдеще. Първите трима обвиняеми наемали 

жертви и насилствено чрез отвличане на жертвите на улицата и принуждаването им да се 

занимават с проституция и препродажбата им между ответниците.  

Жертвите са настанявани в собствените домове на обвиняемите в Румъния, в наети 

помещения или в хотели в Италия – Рим; жертвите са транспортирани до клиенти (когато е 

необходимо) или от обвиняемите Б.И и Т.Е.Б. (таксиметрови шофьори, получавали комисиона 

за транспорта, а когато обвиняемите изисквали от тях, наблюдавали и жертвите и получавали 

парите от клиентите) в Румъния, или лично от обвиняемите в Италия – Рим.  

Жертвите са експлоатирани както от техните работодатели, така и от тези, които не били 

такива; обвиняемите Д.К. (незаконната съпруга на обвиняемия К.М.) М.И.Г. и Г.М. се грижели 

за облеклото на жертвата, те отговаряли на клиентските обаждания, определяли цената, мястото 

на срещата и те придружавали жертвите до домовете на клиентите. Обвиняемият О.А.И. пускал 

също обяви по интернет, предлагайки сексуални услуги срещу възнаграждение.   

…. 

Описание на правните проблеми: 

 1. По време на наказателното преследване, на 10.09.2015 г. непълнолетните пострадали лица 

А.Н., Х.И., Т.Р., П.И., Г.Д. и У.Н. са изслушани в присъствието на всички лица, изрично 

предвидени в закона при изслушване на непълнолетни; също така участват и обвиняемите М.С., 

К.Г., К.М. и К.С., адвокатите на обвиняемите и служебните адвокати, наети за пострадалите 

непълнолетни. 

 2. На 11.09.2015 г., в присъствието на всички служебни и избрани адвокати, са изслушани 

пълнолетните пострадали лица Д.В., М.Н., Г.Л., С.А.; пострадалите лица изискват от прокурора 

защита от властите, тъй като веднага след изслушването на непълнолетните жертви от 

прокурора, обвиняемите С.М., К.Г., К.М. и К.С. отиват в техните домове и ги заплашват, а 

пълнолетната жертва Г.Л. е нападната от някои от обвиняемите. Пострадалите лица също така 

изискват ареста на обвиняемите и уведомяване при тяхното освобождаване. Прокурорът моли 

служебните адвокати на пострадалите лица да подадат писмени молби, за да им отговори.  

На 11.09.2015 г. прокурорът изисква от съдията по права и свободи ареста на 

обвиняемите К.Г., К.Ф., К.Ф, наричан „К“, К.С., К.М., К.И., С.М., С.В.Г., И.М., Г.Ф., Г.И., Г.К., 

Ф.П. и С.А.Ш., тъй като тяхното пускане на свобода би представлявало истинска опасност за 

обществения ред и на обвиняемите С.М., К.Г., К.М. и К.С., тъй като те се опитали директно да 

повлияят на истината чрез заплахи, отправени към пълнолетните пострадали лица. 

Предложението е прието от съдията по права и свободи, така, както е формулирано от 

прокурора.  

След ареста, служебните адвокати на пълнолетните пострадали лица не подават в 

писмена форма устно отправената молба на пострадалите лица, когато те са изслушани от 

прокурора, тъй като обвиняемите са арестувани.  

 3. На 25.09.2015 г., по молба на избраните адвокати на обвиняемите С.М., К.Г., К.М. и К.С. 

(които изискват това с цел спазване на правото на обвиняемия на ефективна защита), 

пострадалите лица са повторно изслушани (в присъствието на всички лица, изрично 

предвидени в закона за изслушване на малолетни); по този повод избраните адвокати на 

ответниците С.М., К.Г., К.М. и К.С. (които са изискали това с цел зачитане на правото на 

ответника на ефективна защита), пострадалите непълнолетни лица са повторно изслушани (в 

присъствието на всички лица, изрично предвидени в закна за изслушването на непълнолетни); 

по този повод избраните адвокати на обвиняемите заплашили жертвите, повдигайки повече 

въпроси по проблеми, свързани с личния живот на жертвите, което води до техния отказ да 

дават показания по делото.  

На 20.10.2015 искането на извършителя М.С. за замяна на временното задържане със 

съдебен надзор е допуснато, тъй като той се нуждаел от медицински грижи, които не могат да 

бъдат осигурени в затвора.  
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Между 20.10.2015 и 15.11.2015 г. единствените процесуални стъпки, предприети от 

прокурора, са изслушването на 10 свидетели в присъствието на адвокатите, които са изискали 

това; на 18.11.2015 г. е постановен обвинителния акт на обвиняемите, задържани под стража 

или под съдебен надзор съответно.  

….. 

Представяне на правните решения: 

 1. Прокурорът неправилно е провел изслушването на непълнолетните пострадали лица в 

присъствието на обвиняемите С.М., К.Г., К.М. и К.С., тъй като по време на наказателното 

преследване чл.83 от Наказателно-процесуалният кодекс не признава правото на обвиняемите 

да участват директно в изслушването на пострадалите лица, както се предвижда за 

разследването (чл.351 и 380, ал.2 от НПК).  

В тази връзка, прокурорът е нарушил разпоредбите на чл.12, ал.4, буква б от Директива 

2011/36/ЕС и на чл.19 от Директива 2012/29/ЕС относно правото на жертвата на 

предотвратяване на повторна виктимизация; законовите разпоредби, предвидени за избягване 

на визуален контакт между жертвата и извършителя по време на изслушванията и разпоредбите 

на чл.124, ал.4 от НПК, които предвиждат, че изслушването на непълнолетни свидетели трябва 

да избягва причиняването на негативно въздействие върху тяхното психическо състояние.  

  2. По време на изслушването на пълнолетните пострадали лица, прокурорът неправилно е 

изискал служебните адвокати да подадат писмени молби, с които пълнолетните пострадали 

лица изискват както защита от властите, така и информираност при освобождаване на 

извършителите, тъй като тези молби могат да бъдат отправени и устно от пострадалите лица по 

време на разпита им от прокурора, имайки предвид, че последният има задължението да 

регистрира тези молби в показанията на пострадалото лице.  

Дори ако впоследствие служебните адвокати не са подали тези писмени молби, тъй като 

са считали, че вече не съществуват основания за това, след ареста на обвиняемите, прокурорът 

е имал задължението да се произнесе по исканията на жертвите за защита от страна на властите, 

и по-конкретно след временното задържане на обвиняемите С.М., К.Г., К.М. и К.С. и понеже те 

са се опитали директно да повлияят на истината чрез заплахи срещу пълнолетните пострадали 

лица. Нарушено е правото на пострадалите лица на неприкосновеност на личните данни и 

сигурност, предвидено в чл.26, ал.2 и 3 от Закон № 678/2001 и чл.113 и 125 от НПК, чл.11, т.3 

от Директива 2011/36/ЕС и чл.18 от Директива 2012/29/ЕС. 

Относно искането на пълнолетните пострадали лица да бъдат информирани за 

освобождаването на обвиняемите, Наказателно-процесуалният кодекс не предвижда писмена 

молба за упражняването на това право, подадена от пострадалото лице до прокурора. 

Следователно прокурорът е бил длъжен да регистрира тези устни молби на пострадалите лица 

в техните показания. Следователно е нарушено правото на пострадалите лица да бъдат 

информирани от прокурора за освобождаването на обвиняемите, предвидено в чл.111, ал.5 от 

НПК, чл.6, ал.5 и 6 от Директива 2012/29/ЕС.   

  3. Прокурорът неправилно е приел молбите, подадени от служебните адвокати на обвиняемите 

С.М., К.Г., К.М. и К.С относно повторното изслушване на непълнолетните жертви поради 

отсъствието на обективни основания, в нарушение на разпоредбите на чл.113, ал.4 от НПК, 

чл.12, ал.4, буква а) и чл.15, т.3, подточка д) от Директива 2011/36/ЕС и също така чл.20, ал.1, 

буква б), чл.23, ал.3, буква в) от Директива 2012/29/ЕС относно правото на жертвата на 

предотвратяване на повторна виктимизация. Тези законови разпоредби избягват повторните 

изслушвания на жертвите, когато не са абсолютно необходими и също така избягват излишните 

въпроси относно личния живот на жертвата. Също така има нарушение на разпоредбите на 

чл.124, ал.4 от НПК, който предвижда, че изслушването на непълнолетни свидетели трябва да 

избягва всякакви негативни въздействия върху тяхното психично състояние.  

Относно правото на пострадалите лица да бъдат информирани от прокурора за 

освобождаването на обвиняемите, съгласно изискванията на чл.111, ал.5 от НПК, чл.6, ал.5 и 

6 от Директива 2012/29/ЕС, прокурорът е нарушил това право, признато за всички пострадали 

лица, тъй като единствените процесуални стъпки, предприети от него в периода 20.10.2015 – 

18.11.2015 г., са изслушванията на 10 свидетели.  
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РАЗДЕЛ 4 

 
 

ПРАВАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА В СЪДЕБНА ФАЗА В 

РУМЪНИЯ 

 

4.1. Право на информация 

Жертвите на престъпления имат право да получават информация на език, които 

разбират, във връзка с приложимите правни и административни процедури (чл.43 от Закон 

№ 678/2001). 

Националното законодателство отговаря на европейските изисквания, установени в чл.6 

(правото на информация по тяхното дело) и чл.7 (правото на устен и писмен превод) на 

Директива 2012/29/ЕС, установяваща минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата 

на жертвите на престъпления.  

Следователно, правото на информация се предоставя от чл.43 на Закон № 678/2001 за 

предотвратяване и борба с трафика на хора, и от чл.4 от Закон № 211/2004 относно защитата на 

жертвите, който установява серия от задължения, които трябва да бъдат изпълнени от съдебния 

орган, пред който жертвите се изправят първо, а именно информация относно: а) службите и 

организациите, които предоставят консултации или друга форма на съдействие на жертвите 

според техните нужди; б) прокуратурата, пред която подават жалби; в) правото на правна 

консултация и институцията, към която трябва да се обърнат за това право; г) условията и 

процедурата за предоставяне на безплатна правна консултация; д) процедурните права на 

пострадалото лице и на гражданския ищец; е) условията и процедурите за използване на 

разпоредбите на чл.113 от Наказателно-процесуалния кодекс и Закон № 682/2002 относно 

защитата на свидетелите, и неговите последващи изменения; ж) условията и процедурата за 

предоставяне на финансова компенсация от държавата; з) правото на информираност при 

лишаване на обвиняемия от свобода или осъждане на затвор, за неговото/нейното 

освобождаване по всякакъв начин съгласно Наказателно-процесуалния кодекс. 

Тази информация се предоставя на жертвата на език, който тя разбира или на нейния 

роден език (ако той/тя е гражданин на Румъния, принадлежащ към национално малцинство). 

Изпълняването на това задължение се документира в протокола, който се регистрира в 

институцията, към която принадлежи съдебният орган. Налице са и разпоредбите на чл.5 от 

Закон № 211/2004, според който Министерството на правосъдието и Министерството на 

вътрешните работи, с подкрепата на Министерството на комуникациите и информационните 

технологии осигуряват телефонна линия, налична по всяко време за предоставяне на 

информация на жертвите на престъпление.  Телефонната линия гарантира предоставянето на 

информацията по чл.4, ал.1, достъпът до телефонната линия е безплатен, чрез набиране на 

единен телефонен номер за цялата страна. Също така местните власти и НПО могат да създадат 

местни телефонни линии за предоставяне на информация на жертвите на престъпления. 

Въпреки всичко, информацията, предвидена в чл.4, ал.1, на интернет страниците на 

Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, съдилищата, 

прокуратурите към съдилищата и полицейските управления също могат да я публикуват в 

интернет.  

По време на делото и преди изслушването съдът трябва да информира пострадалото лице 

за неговото право да бъде информирано за своите права (чл.81 от НПК), а тези права са: да 

предложи предоставяне на доказателства на съдебните органи, да подава възражения и да 

предоставя материали; правото да подава всякакви други молби, свързани с разрешаването на 

наказателната част от делото; да бъде информирано в разумен срок за етапа от наказателното 

разследване, по изрична молба, при условие че посочи адрес на територията на Румъния, имейл 

адрес или адрес за електронни съобщения, на който тази информация да бъде предоставена; 

правото да види материалите по делото, съгласно закона; правото на изслушване; да задава 
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въпроси на обвиняемия, свидетелите и експертите; да получи безплатно преводач, когато не 

може да разбира, не може да се изразява добре или не може да общува на румънски език. При 

спешни случаи могат да се използват технически средства за комуникация, ако бъде счетено за 

необходимо и не нарушава правата на пострадалото лице; правото на превод на език, който 

той/тя разбира относно решението за непредявяване на обвинителен акт, когато лицето не 

разбира румънски език; правото на помощ или представителство от адвокат; правото на 

обръщане към медиатор, когато е позволено от закона; други права, предвидени по закон – 

например:  

 Правото да бъде информирано за факта, че в случай че обвиняемият бъде лишен 

от свобода или осъден с ефективна присъда, лицето може да бъде информирано за неговото 

освобождаване по всякакъв начин (чл.111, ал.5 от НПК);  

 Правото да предяви граждански иск преди началото на съдебното разследване 

(чл.374, ал.3 от НПК).  

Ако лицето, претърпялоло физическо увреждане, материална или морална щета, за което 

е инициирано наказателно производство ex officio, не желае да се присъедини към 

наказателното производство, тогава той/тя трябва да информира съдебния орган за това; ако 

съдебният орган счете за необходимо, той ще изслуша лицето като свидетел (чл.81, ал.2 от 

НПК). На практика често съдията не обяснява на жертвата разликата между статута на 

пострадало лице/граждански ищец и свидетел, по-конкретно по отношение на задължението да 

се дават показания и да се казва истината, и съответно изгубване на правото на получаване на 

обезщетение по наказателното производство. 

Все пак това уведомяване трябва да стане по синтезиран начин, разбираем за жертвата 

(според нивото на образование), но също така отчитайки времето, необходимо за обработка на 

информацията (чл.3 от Директива 2012/29/ЕС – правото на жертвите да разбират и да бъдат 

разбирани). 

Има също допълнителна информация за процедурата от предварителния състав, при 

който, в зависимост от законодателните изменения, направени от Конституционния съд, 

пострадалото лице и страната по граждански иск могат да подават искове и изключения 

относно компетентността и законосъобразността от сезиране на съда и законосъобразността, 

свързана с предоставянето на доказателства и документи от органите на прокуратурата. 

Също така жертвата на трафика на хора има правото да бъде информирана за 

възможността да се подава въззивна жалба срещу решение за непреследване, постановено 

срещу обвиненото лице за извършване на незаконна дейност; разпоредбите на чл.336, ал.1, 

чл.339, ал.4 и чл.340-341 от НПК са съвместими с разпоредбите на чл.11 на Директива 

2012/29/EС. 

 

4.2. Право на правна защита и представителство  

Жертвите на трафика на хора имат право на помощ и подкрепа, включително 

правна консултация в подкрепа на техните претенции и граждански искове срещу 

извършителите на престъплението трафик на хора. 
Все пак, чл.12, ал.2 от Директива 2011/36/ЕС предвижда, че държавите-членки 

гарантират, че жертвите на трафик на хора имат незабавен достъп до правна защита и съгласно 

ролята им на жертви в съответната правна система, на законно представителство, включително 

с цел претендиране на обезщетение. Правната консултация и представителство е безплатно, 

когато жертвата няма достатъчно финансови ресурси. Чл.13 от Директива 2012/29/ЕС съдържа 

разпоредби в това отношение. 

На национално ниво, разпоредбите на чл.44 от Закон № 678/2011 са недвусмислени по 

този въпрос; лицата по чл.43 имат право на безплатна правна консултация за упражняване на 

техните права в наказателното производство, предвидени по закон; на всички етапи от 

наказателното дело и също така имат право да предоставят доказателства за техните 

претенции и граждански искове срещу лицата, извършили престъпленията, посочени в този 

закон, когато са ангажирани.  

Също така показва, че разпоредбите на Раздел IV от Закон № 211/2004 относно 

определени мерки за защита на жертвите на престъпление, с всички негови изменения и 
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допълнения, относно предоставянето на безплатна правна консултация на жертвите на 

престъпление се прилагат правилно и за жертвите на трафик на хора. 

Трябва да се прави разграничение между задължителна правна консултация (която 

се нарежда от съда по негова собствена инициатива след получаване на материалите по делото, 

като се изпрати писмо до местната адвокатска колегия, съгласно чл.44 от Закон № 678/2001; за 

непълнолетни пострадали лица също се вземат под внимание и разпоредбите на чл.93, ал.4 от 

НПК) и безплатна правна консултация, предоставена съгласно разпоредбите на Раздел IV от 

Закон № 211/2004, при следните условия:  

   - Ако жертвата уведоми прокуратурата или съда в срок от 60 дни от датата на 

престъплението. Ако жертвата няма физическа или умствена възможност да уведоми органите 

на прокуратурата, този 60-дневен срок се изчислява от датата на прекратяване на състоянието 

на невъзможност; непълнолетните жертви и тези под възбрана не се налага да уведомяват 

органите на прокуратурата или съда за престъплението. 

    - Молбата може да бъде подадена лично от жертвата, от законния представител на 

малолетното лице или от лицето под запрещение, от неправителствени организации, 

извършващи дейност в защита на жертвите, ако е подписана от жертвата.  

- Молбата за безплатна правна помощ се освобождава от гербова марка; тя се подава в 

съда по местоживеене на жертвата и се разглежда от двама съдии от Комисията за предоставяне 

на финансови обезщетения на жертвите на престъпления чрез заключение, в рамките на 15 дни 

от датата на подаване. Молбата трябва да включва идентификационни данни на жертвата, 

месечния доход на член от семейството на жертвата, документи в подкрепа на информацията, 

съдържаща се в молбата и всякакви други документи, притежавани от жертвата, които биха 

били полезни за уреждане на иска. Молбата за безплатна правна консултация се урежда от 

камарата на съвета, чрез призоваване на жертвата, а ако бъде отхвърлена, жертвата има правото 

да обжалва в 15-дневен срок от уведомлението.  

- Ако жертвата не е избрала адвокат, заключението, чрез което получава молбата за 

правна консултация, трябва да включва назначението на служебен адвокат съгласно Закон № 

51/1995 за организацията и практиката на адвокатската професия, повторно публикувана с 

всички изменения и допълнения, и Устава на адвокатите. 

 

Безплатна правна консултация се предоставя на всяка жертва по време на процеса, до 

сума, равна на две брутни минимални заплати за страната, установени за годината, в която 

жертвата е подала молба за безплатна правна консултация, а необходимите средства за 

безплатен правен съветник се предоставят от държавния бюджет чрез Министерството на 

правосъдието.  

Тези разпоредби се прилагат и за предоставяне на необходимата сума за привеждане 

в изпълнение на решението, с което се присъжда обезщетение за щети, нанесени на 

жертвата.  

По отношение на извънсъдебната консултация (различна от съдебната по време на 

наказателното разследване и делото), тя се състои от предоставянето на съвет, подаването на 

искове, молби, сезиране, иницииране на други такива правни процедури и представителство 

пред публичните власти или институции, различни от съдебните или тези със съдебни 

правомощия, с цел постигане на легитимни права или интереси, също и по време на уреждането 

на спорове по алтернативни начини, които могат да бъдат техен предмет. 

Данни за осигуряване на такава консултация и начинът за назначаване на адвокат се 

определят от Резолюция № 419/2008 на Националния съвет на адвокатските колегии в Румъния 

– Рамкова разпоредба – относно организацията, функционирането и правомощията на правните 

консултантски услуги на Колегиите. Трябва да се отбележи, че съгласно този закон, адвокатът, 

който предоставя извънсъдебна консултация, няма право да предоставя правна консултация по 

същото дело.  

Това е релевантно, тъй като жертвите често се нуждаят от стабилност и не възприемат 

добре смяната на адвоката. Също така няма обвързващи законови разпоредби, например 

служебният адвокат, който е предоставил правна консултация на жертвата по време на 

наказателното разследване, да помага на жертвата по време на делото.  
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Други проблеми, появяващи се в практиката, са свързани с качеството на работа на 

назначените служебни адвокати, тъй като тези дела се разпределят предимно на млади 

адвокати, стажанти или на постоянно място, които не винаги имат адекватно специализирано 

обучение или опит за общуване с жертвите. Освен това, се позволява замяната на назначен 

адвокат с друг, вписан в Адвокатския регистър за предоставяне на правни консултации.  

На теория жертвата има правото да изиска смяна на назначения адвокат, но на практика 

се случва рядко. От друга страна, остава задължение на съда да осигури справедлив процес и 

да определи въз основа на представянето на назначения адвокат, дали защитата е ефективна, 

гаранциите за справедлив процес, които се прилагат не само към обвинените, но също и към 

жертвите. Също така трябва да се гарантира, че адвокатът не консултира страни с 

противоположни интереси по делото (чл.88, ал.4 от НПК).  

Също така НПО могат да предоставят правни консултации и правна помощ чрез 

асоциирани адвокати, но по време на съдебното производство не могат да правят заключения, 

освен ако не бъдат избрани по делото или определени за предоставянето на задължителни или 

безплатни правни консултации.  

 

4.3. Право на отказ от съдействие на правоприлагащите органи 

Съгласно чл.2, буква в) от Закон № 678/2001, качеството на жертва на трафик на хора не 

е условие за неговото/нейното участие в наказателното производство: терминът жертва на 

трафика на хора означава лицето, пасивен субект на фактите, изложени в членове 210, 211, 

264 и 374 от Наказателния кодекс или на един от тези факти дали той/тя участва или не в 

производството като пострадало лице. 

Освен това, чл.81, ал.2 от НПК предвижда възможността на лицето, понесло физически 

тормоз, материална или морална щета, за която е инициирано наказателно производство ex 

officio, не желае да се присъедини към наказателното производство тогава той/тя трябва да 

уведоми съдебния орган за това; ако съдебният орган счете за необходимо, той ще изслуша 

лицето като свидетел.  

На практика отказът от явяване пред съда или даване на показание по време на процеса, 

също може да бъде последица от неспазване на срока за размисъл, на който жертвата има право 

по време на наказателното разследване, когато, като цяло, съдебните органи се концентрират 

повече върху предоставянето на доказателства и по-малко при уважаване на правото на 

жертвите на размисъл (съгласно чл.392 от Закон № 678/2001, а именно период от 90 дни). 

Ако жертвата не желае да сътрудничи на съдебните органи, тя не получава държавна 

подкрепа за лица жертва на трафик, но може да получи помощ и защита от неправителствени 

организации. 

Относно децата няма специални разпоредби (само такива, свързани с тяхното 

изслушване), но трябва да се отбележи, че те се считат за жертви, независимо дали желаят да 

сътрудничат на съдебните органи или не и трябва да получат защита и помощ, според възрастта 

си.  

 

4.4. Право на неприкосновеност на личния живот и безопасност  

Страхът на повечето жертви на трафик на хора е свързан с оповестяването, което 

съпътства наказателното производство (особено желанието да не се информира семейството за 

случилото се или да се избегне пубично разкриване чрез публикуване на информация за делото, 

достъпа на медии/обществено разпространяване, разкриване на самоличността на жертвата и 

действията, в които е замесена).  
Чл.12, ал.4 от Директива 36/2011/ЕС изрично посочва, че без да се засягат правата на 

защита и въз основа на направена от компетентните органи индивидуална оценка на личните 

обстоятелства на жертвата, държавите-членки гарантират, че жертвите на трафик на хора са 

обект на специално отношение с цел предотвратяване на евентуално вторично 

виктимизиране.  Директива 2012/29/ЕС съдържа подобни разпоредби в чл.18-20 и чл.23.  
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На национално ниво, Раздел 4 от Закон № 678/2001 съдържа конкретни разпоредби за 

съдебното производство. Съгласно чл.24, съдебните изслушвания в случаи, включващи 

престъпления с трафик на хора, попадащи в обхвата на чл.211 от Наказателния кодекс, и 

детската порнография, в обхвата на чл.374, не се правят публично достояние. По време на 

съдебното производство могат да присъстват страните, техните представители, правни 

съветници, както и други лица, чието присъствие се счита за необходимо от съда. 
В случаите, включващи престъпленията по Раздел VII от Глава I на специалната част от 

Наказателния кодекс и в случаи, включващи престъпления, свързани с улесняване на 

нелегалното пребиваване в Румъния, предвидени в чл.264 от Наказателния кодекс, както и 

детската порнография, попадаща в обхвата на чл.374 от Наказателния кодекс, изслушването 

на малолетни под 14 години се извършва в присъствието на поне един родител или законен 

представител и е задължително присъствието на психолог или представител на Главна 

дирекция „Социално подпомагане и защита на децата“.  
Все пак процесът, включващ престъпления с трафик на хора, попадащи в обхвата на 

чл.210 от Наказателния кодекс и подпомагане на нелегалното пребиваване в Румъния, в обхвата 

на чл.264 от Наказателния кодекс, съдът може да реши да проведе изслушване при закрити 

врата по искане на жертвата (чл.25 от същия закон).  
Тези разпоредби допълват тези от чл.352 от НПК относно обществения характер на 

изслушването и изключенията от това правило.  
Следователно, съдебното заседание е публично освен в случаите, предвидени в закона. 

Заседанията, които се провеждат при закрити врати, не са публично достояние. Лицата под 18 

години не могат да участват в съдебните изслушвания, освен когато са страни или свидетели; 

същото важи и за лица с оръжие, освен охраната и персонала по реда.  
Ако публично изслушване в съда би навредило на различни държавни интереси, морала, 

достойнството или личния живот на дадено лице, интересите на младежи или на правосъдието, 

съдът, въз основа на молба от прокурора, страните или ex officio, може да декларира, че 

съдебното изслушване няма да бъде публично за целия срок на производството, или само за 

определена част от съдебното производство по това дело.   
Също така съдът може да заяви, че изслушването няма да бъде публично въз основа на 

молба, подадена от свидетел, ако изслушването на последния при открито заседание би 

навредило на неговата сигурност, достойнство, неприкосновеността на личния му живот или 

този на членовете на неговото семейство, или въз основа на прокурора, жертвата или страните, 

ако публичното съдебно изслушване би застрашило конфиденциална информация. 
Съдът обявява, че дадено заседание няма да бъде открито за обществеността след 

изслушване на присъстващите страни, жертвата и прокурора. Това съдебно решение е 

приложимо и когато изслушването не е публично, само страните, жертвата, техните 

представители, съветници и други лица, чието присъствие е оторизирано от съда, имат право 

да присъстват в съдебната зала. 
Страните, жертвата, техните представители, съветниците и експертите, назначени по 

делото, имат право да бъдат информирани за действията и съдържанието на материалите по 

делото. Председателят на съдебния състав трябва да информира лицата, участващи в процеса 

при закрити врата, че те имат задължение да пазят конфиденциална информацията, получена 

по време на съдебното производство. 

Особено внимание трябва да се обърне на правото на защита на личните данни. Чл.11 от 

Конвенцията на Съвета на Европа за действията срещу трафика на хора гласи, че личните данни 

на жертвите трябва да бъдат съхранявани и използвани в съответствие с условията, предвидени 

в Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (ЕTS 108).  
Правото на защита на личните данни се защитава и в чл.8 от Хартата на основните права 

на ЕС, както и в Рамковото решение 2008/977/ПВР на Съвета за защита на личните данни, 

обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателни въпроси, 

но също и в Регламент 2016/679 на ЕС (Общ регламент за защита на личните данни, който ще 

влезе в сила през май следващата година).   
Един от основните принципи за защита на личните данни е обработката на тези данни 

от полицията и съдебните органи по адекватен, съответстващ и непревишаващ правата 

начин с оглед на целта на обработката, както и точната обработка.  
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По време на процеса това право се уважава, тъй като призовката е в запечатан плик, но 

пликът може да се даде на лице, което живее с жертвата (член на семейството – чл.261, ал.1 от 

НПК) и може да създаде проблем на жертвата, когато семейството не е наясно с точната 

ситуация и качество на жертвата. Също така са взети мерки за гарантиране на анонимността на 

данните на жертвата, включени в протоколите от заседанията или решенията (присъди, 

определения), когато информацията се тиражира на интернет портала на съдилищата 

(www.just.ro), така че да не може да бъде идентифицирана жертвата на трафик на хора. 

 

4.5. Право на защита на свидетеля и на третиране с уважение и достойнство  

Чл.12, ал.4 от Директива 36/2011/ЕС предоставя примери за избягване, доколкото е 

възможно и в съответствие с критериите, определени в националното законодателство и 

правилата за границите на преценка на съда, практиката или ориентацията на наказателните 

съдилища, на следното:  
- излишно повторение на разпити по време на разследването, наказателното преследване 

и процеса;  
- визуален контакт между жертвите и обвиняемите, включително по време на 

предоставяне на доказателства, като разпити и кръстосани разпити, чрез подходящите средства, 

включително комуникационни технологии;  
- даване на доказателства в открити съдебни заседания;  
- неуместни въпроси относно личния живот на жертвата.  
Целта е да се избегне вторичното виктимизиране, а жертвите биха сътрудничили много 

по-лесно със съдебните органи, ако получават адекватна информация, ако се избягват 

излишните изслушвания/конфронтации с обвинените лица (включително визуален контакт), и 

особено чрез отхвърляне на въпроси за личния живот на жертвата (например сексуален опит 

преди трафика с цел практикуване на проституция), осъждане на поведението на обвиняемите, 

което включва обиди, заплахи или друга форма на застрашаване на жертвите. Особено важно е 

да се избягват прекомерните, повторни и излишни отлагания на делото, което създава чувство 

на безпокойство и несигурност за жертвите.  
Съгласно чл.27, ал.1 от Закон № 678/2001, Министерството на вътрешните работи 

гарантира физическа защита на жертвите на трафик на хора, при условията на чл.113 от 

Наказателно-процесуалния кодекс.1 

Същевременно Наказателно-процесуалният кодекс определя понятието застрашен и 

уязвим свидетел. Съгласно чл.125 от НПК, ако има основателно подозрение, че животът, 

физическото здраве, свободата, имуществото или професионалната дейност на свидетел или на 

                                                            
1 

  Чл.113 се отнася до защитата на пострадалото лице и гражданския ищец: (1) когато изискванията, 

предвидени по закон във връзка със статута на застрашени или уязвими свидетели са изпълнени, или за защитата 

на личния живот и достойнство, разследващите органи могат да наредят мерки за защита, предвидени в чл.124-130 

по отношение на жертвата или на гражданския ищец. Тези разпоредби се прилагат в съответствие с това. (2) 

Следните категории се считат за уязвими: децата-жертви, които са зависими от извършителя, жертвите на 

тероризъм, организирана престъпност, трафика на хора, насилието при близки взаимоотношение, сексуалното 

насилие или експлоатация, жертвите на престъпления от омраза, жетвите на престъпление поради предразсъдъци 

на базата на дискриминация, което може по-конкретно да е свързано с техните характерни черти, жертвите с 

увреждания, както и жертвите, които са преживели значителни щети в резултат на сериозно престъпление. (3) Ако 

пострадалото лице или гражданския ищец е в една от ситуациите, посочени в ал.2, разследващият орган трябва да 

го информира за мерките за защита, които могат да бъдат наложени, в какво се състоят те и за възможността да 

бъдат отказани. Отказът на пострадалото лице или гражданския ищец от мерки за защита се документира в писмена 

форма и се подписва от съответното лице в присъствието на законния представител, ако има такъв. (4) 

Пострадалото лице се изслушва само ако е много необходимо за наказателното производство. (5) На 

изслушването пострадалото лице може да бъде придружено по негово искане от неговия законен представител и 

от друго лице, посочено от нето, освен в случаите, когато  съдът основателно реши друго. (6) Когато съдът не може 

да определи възрастта на пострадалото лице и има основания да го счита за малолетно, лицeто се приема за такова.  

http://www.just.ro/
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член на неговото семейство са застрашени в резултат на данните, предоставени от него на 

съдебните органи или на техните показания, компетентният съд им дава статута на застрашен 

свидетел и нарежда една или повече мерки за защита, посочени в чл.126 (мерки за защита по 

време на наказателното разследване) или чл. 127 (мерки за защита по време на процеса), както 

бъде приложимо. 
По време на процеса, след като бъде даден статута на застрашен свидетел, съдът 

разпорежда прилагането на една или повече от следните мерки: a) наблюдение и охрана на 

жилището на свидетеля или осигуряване на временно жилище; б) придружаване и осигуряване 

на защита на свидетеля или на членове на неговото семейство по време на пътувания; в) закрити 

съдебни заседания по време на изслушване на свидетелите; г) изслушване на свидетели без 

тяхното физическо присъствие в съдебната зала, чрез аудиовизуални средства, с промяна на 

техния глас и визия, когато другите мерки не са достатъчни; д) защита на идентификационните 

данни чрез даване на псевдоним, под който свидетелят дава показания. 
  Съдът разпорежда прилагането на мерки за защита ex officio, по искане от страна на 

прокурора, свидетелите, страните или жертвата, което е окончателно и не подлежи на 

обжалване. Разпореждането на мерки за защита е поверително. Ако е необходима защита на 

свидетеля след окончателното решение на съда, има приложими разпоредби на специалнен 

закон (а именно Закон № 682/2002 за защитата на свидетели2). 

Относно уязвимия свидетел, съдът може да реши да му даде статут на уязвим свидетел, 

ако той е понесъл травма в резултат на престъпление или в резултат на последващо поведение 

на заподозрян или обвиняем; малолетните свидетели. След като бъде даден статут на уязвим 

свидетел, съдът може да нареди мерките за защита, предвидени в чл.127, букви б)-д), който се 

прилага в съответствие с това. Промяната на гласа и визията не са задължителни.  
По отношение на малолетните свидетели или изслушването на дете-жертва, 

разпоредбите на чл.15, ал.3 от Директива 2011/36/ЕС представя повече правила за 

изслушването, отговарящо на съответната възраст; в националното законодателство има 

съответстващи разпоредби на чл.124 от НПК, според които изслушването на непълнолетен 

свидетел до 14 години се извършва в присъствието на един от родителите, настойник или лице 

или представител на институцията, на която е поверено малолетното дете за отглеждане и 

образование. Ако упоменатите лица не могат да присъстват или са в качеството си на 

заподозрян, обвиняем, жертва, граждански ищец, страна с гражданска отговорност или 

свидетел по делото или ако има основателно подозрение, че те могат да повлияят на 

показанията на малолетното лице, изслушването става в присъствието на представител на 

                                                            
2 

Чл.2 от Закон № 682/2002 предвижда прилагане на програмата при следните обстоятелства:  
 1.  Ако е в качество на свидетел по закон, а именно:  
     - Той/тя е свидетел съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, свидетел и чрез неговите/нейните 

показания разкрива информация и изключително важни данни за откриване на истината относно сериозни 

престъпления, или която допринася за предотвратяването на изключително големи щети, които могат да бъдат 

причинени при извършването на тези престъпления;  
     - без да бъде в процедурна позиция, той/тя допринася посредством особено важна информация и данни, 

които притежава, за разкриването на истината в случаи на сериозни престъпления или за предотвратяване на 

огромни щети от извършването на тези престъпления; тази категория може да включва и обвиняем от друго дело;  
     - той/тя излежава присъда с лишаване от свобода и чрез изключително важната информация и данни 

той/тя допринася за разкриване на истината в случаи на сериозни престъплени или за предотвратяване на огромни 

щети от извършването на тези престъпления;  
 2.  Състоянието на заплаха означава ситуация на свидетеля, когато физическото здраве или свободата на 

членове на неговото/нейното семейство, или близки лица са заплашени вследствие на предоставената информация 

и данни, или който се съгласява да предостави на съдебните органи, или вследствие на неговите/нейните 

показания;  
 3. Има мотивирано предложение от компетентните органи. 
    Искът, подаден до Националната служба за защита на свидетелите, се изготвя по време на наказателното 

преследване, извършвано от полицейския служител или прокурора по делото, като се споменава, че посоченото 

лице е особено застрашено и по време на процеса съдът трябва да разреши случая. Същевременно включването в 

програмата означава държане на жертвата далече от семейството и приятелите с риск от дестабилизиране на 

жертвата. 
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настойническите органи или на роднина с пълна дееспособност, установена от съдебните 

органи. Ако бъде счетено за необходимо, при поискване или ex officio, разследващите органи 

или съдът може да наредят присъствието на психолог при изслушването на малолетния 

свидетел. Изслушването на малолетен свидетел трябва да избягва причиняването на 

каквото и да било негативно въздействие върху неговото психическо състояние. 
Повторно изслушване на жертвата може да бъде избегнато, когато Съдията за права и 

свободи нареди ранно изслушване по чл.308 от НПК. Следователно, когато пострадалото лице, 

гражданския ищец, страната с гражданска отговорност или свидетелят в риск не са на 

разположение за изслушване по време на процеса, прокурорът може да поиска от Съдията по 

права и свободи да изслуша въпросния свидетел преди процеса. Ако Съдията по права и 

свободи счете молбата за обоснована, той незабавно насрочва дата и място за изслушването и 

призовава страните и основните субекти в производството. Ако изслушването стане на закрито 

заседание, участието на прокурора е задължително.  
Тези разпоредби се прилагат за изслушването на малолетен свидетел или гражданския 

ищец, както и за изслушване на пострадалото лице; според тяхното качество или характера на 

случая, прокурорът избягва повторното изслушване по време на процеса в най-добър техен 

интерес.  
Същевременно трябва да се отбележи и Националната програма за координация наа 

жертвите на трафика на хора в наказателните производства на Националната агенция за борба 

с трафика на хора, съвместно с Главния инспекторат на румънската полиция, Главния 

инспекторат на румънската гранична полиция, Главния инспекторат на румънската 

жандармерия и Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, която 

цели предимно да насърчи жертвите да участват в наказателния процес. Относно мерките, 

прилагани по програмата, по отношение на съдебната фаза, трябва да се отбележи следното: 

информирането на жертвата за началото на процесуалната фаза и необходимостта от това, да 

се изправи пред съда; придружаване на жертвата до залата преди установената дата за процеса, 

за да се запознае със седалището на съда/съдебната зала, процедурите, приложими по време на 

изслушването; осигуряване на физическата защита на жертвата съвместно с Инспектората на 

жандармерията; придружаване на жертвата от персонал на Агенцията по време на съдебната 

фаза; уверяване, че жертвата е информирана за своите права и след процеса, що се отнася до 

риска, свързан с безопасността на жертвата, нейното семейство или други близки лица. 

 

4.6. Право на защита на физическата неприкосновеносст 

Съгласно чл.27 1 oт Закон № 678/2001, медицинската помощ за жертвите на трафика на 

хора се осигурява в съответствие с нормативните актове, регламентиращи социалното здравно 

осигуряване. Медицинските процедури се извършват съгласно изискванията на Закон 95/2006 

за здравната реформа (с валидното съгласие, изразено лично от пациента, навършил 18 години, 

с писмено съгласие в случай на риск, уважаващ желанието на пациента и неговото право да 

откаже или прекрати медицинската процедура, освен в случаите, предвидени в закона). 

Жертвата може да бъде подложена на съдебномедицинско изследване по време на 

наказателното преследване, с цел установяване на следи и последствия от престъпление (чл.189 

от Наказателно-процесуалния кодекс), и по време на съдебния етап съдебномедицинската 

експертиза може да бъде одобрена съгласно чл.172 от НПК, нова експертиза или допълнителна 

експертиза съгласно чл.180 и 181 от НПК.  

Все пак е много важно да се информира жертвата за риска от оповестяване на 

медицинските данни. Достъпът до медицинското досие е позволен на обвиняемия чрез неговия 

адвокат или лично. Въпреки това има законови разпоредби, които предвиждат тези медицински 

досиета да се съхраняват отделно. Следователно, съгласно чл.95, ал.6 от Правилата за вътрешна 

организация на съдилищата, ако медицински и съдебномедицински архиви, доказателства, 

получени чрез методи за техническо наблюдение, извлечения от всякакви разговори, снимки и 

доказателствени материали, съдържащи изображения по наказателни дела, както и снимки или 

други изображения по граждански дела, имат връзка с личния живот, те се съхраняват в отделни 

томове, с обозначение „поверителни данни“ на корицата. Достъпът до тези документи или 
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тяхното фотокопиране е позволен, но само с одобрението на председателя на съдебния състав, 

при рестриктивни условия.  

 

Съгласно чл.20, ал.1 от Закон № 678/2001, лицето-жертва на трафик на хора, което в 

резултат на неговата експлоатация, извърши престъпление, свързано с незаконно преминаване 

на държавна граница или донорство на органи, тъкани или клетки с човешки произход, не се 

наказва за тези престъпления. Има също случаи от юридическата практика, при които жертви 

на трафика на хора са обвинени в проституция до влизането в сила на Наказателния кодекс от 

01.02.2014 г., когато проституцията е декриминализирана.  

Същевременно, съгласно чл.32 от Закон № 678/2001, жертвите на трафика на хора могат 

временно да бъдат настанявани в центрове за помощ и защита на жертвите на трафика на хора, 

наричани по-долу центрове, или убежища, защитени за жертвите на трафика, съгласно 

действащото законодателство, наричани по-долу защитени убежища. Според международните 

стандарти (Конвенцията на ЕО за борба с трафика на хора – чл.26 или Директива 2011/36/ЕС – 

чл.8), някои категории жертви трябва да бъдат настанявани в отворени центрове, затворени или 

полуотворени центрове: жертвите с ментални проблеми, с увреждания и др., които не могат да 

се справят без придружител.  По отношение на децата-жертви, тяхното задържане е строго 

забранено съгласно Комисията за правата на детето. На практика децата-жертви се настаняват 

в центрове за изоставени, тормозени и др. деца, обикновено управлявани от Главна дирекция 

„Социално подпомагане и защита на детето“.  

 

4.7. Казуси 

Казус 1 

През 2013 г. обвиняемите М.В., С.Ф., К.П.И, К.Г., М.М., К.А., У.К., Д.И. и Д.Г. наемат 

пострадалите лица Н.Ф., Б.И.К. (малолетно, на 12 години), Б.А.М. (малолетно, на 11 години) и 

свидетеля Н.М. чрез отвличане и използване на ограничителни средства (насилие, заплахи); 

впоследствие те ги транспортират, настаняват и приютяват в своите домове или жилища в село 

Т., община Т., окръг И., с цел експлоатация чрез задължението да практикуват проституция в 

община Т., окръг И. и около околовръстния път на столицата. Също така, отвлечените 

пострадали лица са оставени без вещи от обвиняемите; те им вземат мобилните телефони, за да 

не могат да сигнализират полицията или близките си. Обвиняемите са съдени за многократен 

трафик на хора съгласно чл.12, ал.1 и 2, буква а) от Закон 678/2001 с приложение на чл.41, ал.2 

от  Наказателния кодекс от 1968 г. и многократен трафик на малолетни, съгласно чл.13, ал.1, 2 

и 3 от Закон 678/2001 с приложение на чл.41, ал.2 от Наказателния кодекс от 1968 г.  

На датата на процеса, 02.05.2014 г., определена за публично изслушване на пострадалите 

лица Н.Ф., Б.И.К. (малолетно), Б.А.М. (малолетно) и на свидетеля Н.М., без да присъстват в 

съдебната зала и без да имат пряк контакт с обвиняемите, които присъстват в залата; 

представителят на Центъра за настаняване информира съда, че малолетната Б.И.К., която е 

настанена в Центъра, е заплашвана от малолетното лице М.Р., който се представя на 

малолетната като племенник на някои от ответниците с цел нейното принуждаване да промени 

показанията си. На същото заседание, преди самото изслушване, обвиняемите Д.И. и К.П. са 

санкционирани с административна глоба, отстраняване от съдебната зала, с доклади за 

инцидента и сезиране за оскърбяване на съдебните органи чрез изключително агресивно 

вербално поведение в съдебната зала. За да оправдаят това поведение, обвиняемите твърдят, че 

са вкарани в съдебната зала много късно. 

Свидетелката Н.М. изисква заседанието да не бъде публично, като се мотивира, че няма 

да каже какво се е случило, тъй като в съдебната зала присъстват нейни съседи от селото, където 

тя живее. Съдът отхвърля искането, тъй като свидетелката Н.М. не е страна по делото и няма 

същите права като пострадалите страни; има обсъждания за обявяване на заседанието за 

закрито на тази дата по време на изслушване на призованите страни и присъстващите се 

съгласяват на тази мярка.  
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Служебният адвокат на пострадалото лице Н.Ф. изисква отлагане на делото, тъй като 

той/тя не е имал/а възможност да се запознае с материалите по него, като е бил/а заместван/а от 

колега. Прокурорът отхвърля иска с мотивите, че делото е отлагано няколко пъти, предимно 

поради липса на ответниците и настоящият адвокат е наясно с материалите по делото, тъй като 

по време на наказателното преследване, той/тя е осигурил/а правна помощ на обвиняемия 

К.П.И. Съдът отхвърля искането за отлагане, като заявява, че служебният адвокат, дори и като 

заместник, е имал задължението да проучи материалите, докато съдът има активна роля и 

гарантира справедливост на процеса, съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния 

кодекс. 

По време на изслушването, пострадалите лица и свидетелят са подпомагани от служебни 

адвокати, а за малолетното увредено лице Б.И.К. присъства представител на центъра за 

настаняване, където е настанено. 

Делото е отложено за 30.05.2014 г., когато трябва да продължи с изслушването на 

малолетното пострадало лице Б.А.М., което е болно и се нуждае от медицински грижи, с което 

изслушването е прекъснато; пострадалото лице показва, че тя вече не желае да присъства в съда 

и че поддържа показанията си, дадени по време на наказателното преследване. Съдът 

постановява, че пострадалото лице трябва да бъде изслушано директно, тъй като първоначално 

тя се е съгласила да даде показания по делото и е информирана за задълженията си като 

пострадало лице, тъй като не всички обвиняеми са имали възможност да й зададат въпроси. 

 Задача 

Да се идентифицират грешките, извършени от съда относно съдебните мерки на 

процеса на 02.05.2014 г.  

Представяне на правни решения: 

1. Отхвърлянето на искането на свидетеля за обявяване на заседанието за закрито е грешка, 

тъй като свидетелката-жертва на трафика на хора, има право на такъв иск съгласно 

разпоредбите на чл.352, ал.4 от НПК. 

2. Служебният адвокат на пострадалото лице Н.Ф. е предоставял правни консултации на 

един от обвиняемите по време на наказателното разследване, страна с противоположни 

интереси, така че съдът е трябвало да вземе мерки да го замени, с цел гарантиране на 

ефективна защита на пострадалото лице, което е жертва на трафик на хора и което трябва 

да вярва, че ще бъде ефективно защитавано. Активната роля на съда включва 

предоставяне на необходимите съоръжения за подготвяне на ефективна защита от 

обвиняемия.  

3. На изслушването на малолетните пострадали лица е трябвало да бъде призован психолог 

и представител на Главна дирекция „Социално подпомагане и защита на детето“ и на 

изслушването на малолетното пострадало лице Б.А.М. е трябвало да бъде призован неин 

родител или законен представител съгласно разпоредбите на чл.24, ал.2 от Закон 

678/2001. 

4. Съдът не е предприел никакви действия по отношение на ситуацията, представена от 

представителя на центъра за настаняване относно малолетното лице Б.И.К., въпреки че 

специалните разпоредби при трафик на хора, в тяхната същност изискват съдебните 

органи да бъдат с особено внимание при предоставянето на доказателства и по-конкретно 

показанията на потенциалните жертви. Тези разпоредби се съдържат в Закон 678/2001, 

не само в раздел IV относно съдебната процедура, но и в раздел V, посветен на защитата 

и помощта, оказвани на жертвите на трафика, по-конкретно разпоредбите на чл.26 от този 

раздел. Следователно съгласно чл.128 във връзка с чл.127 от НПК, съдът би могъл да 

нареди надзор на центъра за настаняване и на малолетната от полицията.  

5. Относно продължаването на изслушването на малолетното пострадало лице на 

последващото заседание, не е посочена релевантна причина за това повторно 

изслушване; фактът, че жертвата първоначално се е съгласила да даде показания не е 

задължение, тъй като тя не е била длъжна да дава показания при никакви обстоятелства, 

понеже жертвата има право да не сътрудничи на съдебните органи и да не дава показания. 
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Следователно, съдът не зачита правото на жертвата на предотвратяване на повторно 

виктимизиране, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1, буква б) от Директива 2012/29/ЕС 

и чл.12, ал.4, буква а) и чл.15, ал.3, буква д) от Директива 2011/36/ЕС, които предвиждат 

избягване на повторни изслушвания на жертвите, когато не са абсолютно необходими. 

Разпоредбите на чл.124, ал.4 от НПК, които предвиждат, че изслушването на малолетната 

свидетелка трябва да избягва създаването на негативен ефект върху нейното психическо 

състояние, са нарушени.  

 

Казус 2 

През май 2014 г., обвиняемите Л.Н., Х.К., Б.А.-М и С.Д. съставляват организирана 

криминална група с цел идентифициране на повече жители на селата, които желаят да си 

намерят работа в чужбина и които биха могли да бъдат подведени за условията, от които трябва 

да се възползват (транспорт, настаняване, хранене и заплащане) и след това ги транспортират в 

домовете на обвиняемите и в крайна сметка ги принуждават да извършват земеделски дейности 

за различни испански земевладелци, като значителна част от сумите, представляващи 

стойността на техния труд, са задържани от обвиняемите. 

В молбата се отбелязва, че съвместната дейност на споменатите обвиняеми (сред които и 

обвиненият Б.А.М.), гражданските ищци Б.М.Г., Б.М., Т.К.Д., А.Ф.М., К.Н., П.К., П.Н.М., Б.А., 

М.Ф.А., Ш.Н.Ф., З.И.К. и свидетелят Б.Д. са експлоатирани, като са карани да работят при 

трудни условия; отнети са им документите за самоличност от членовете на криминалната група, 

за да се ограничи тяхната свобода на движение и при условие да си върнат сумите, заплатени 

за транспорт, настаняване и храна на гражданските ищци, изчислени на много по-висока 

стойност, което е последвано от заплахи и насилие, с цел принуждаване на гражданските ищци 

да изпълняват дейности в полза на членовете на организираната престъпна група.  

Същевременно дейността на обвиняемия Б.А.М. води до следното: изпращане на 

свидетеля М.Е. на парични суми, необходими за заплащането на транспорта до Испания на 

първите шест граждански ищци; тя осигурява на членовете на организираната престъпна група 

жилище, което преди е държала под наем и където гражданските ищци са настанени; тя се 

ангажира да извършва формалностите, необходими за изпълняване на условията от страна на 

гражданските ищци, които да им позволят да извършват своята дейност по очевидно легален 

начин, като ги води пред представители на испанските власти; пред гишето им се дават техните 

документи за самоличност, но след това те трябва да ги върнат; по време на изпълняваните 

дейности тя постоянно ги придружава и наблюдава работата им, като ги принуждава с 

наранявания и заплахи, постоянно информирайки Ликсандру Николае за случващото се.  

Обвиняемият Б.А.М. е изпратен на съд на 04.02.2016 г. за престъпление, свързано със 

създаването на организирана престъпна група, съгласно чл.367, ал.1 от Наказателния кодекс и 

многократен трафик на лица, съгласно чл.210, ал.1, буква б) от Наказателния кодекс, с 

приложение на чл.35, ал.1 от Наказателния кодекс, спазвайки разпоредбите на чл.5 от 

Наказателния кодекс и чл.38, ал.1 от Наказателния кодекс за многократни престъпления. 

Другите обвиняеми са изпратени на съд отделно през 2015 г., тъй като обвиняемият по 

настоящото дело е открит едва през 2016 г., когато се връща от Испания. 

По време на наказателното преследване свидетелят Б.Д. се явява на датата, определена 

от съдията от предварителния състав, който решава дали да започне производство или не, 

посочвайки, че той не е уведомен за делото, тъй като той е открил името си в интернет портала 

на съда и идентифицирал делото; въпреки че той не желае да участва като граждански ищец 

или като пострадало лице, той желае да съобщи документа, с който се инициира производство 

в съда; той счита за незаконосъобразно да съди Б.А.М. отделно от другите ответници година 

по-късно, на практика за да бъде облагодетелстван и да получи по-леко наказание. Избраният 

адвокат на ответника се опитва да върне делото в прокуратурата, като отбелязва, че той/тя би 

направил това в другото дело, което засяга другите ответници, за да може прокуратурата да 

заведе едно дело за всички ответници, обвинени в извършването на престъпление, свързано с 

трафик на хора. Избраният адвокат на обвиняемия се аргументира, че не е срещу исковете, 



45 
 

подадени от свидетеля, въпреки че той/тя не трябва да участва в тази процедура, но въпреки 

това показва, че обвиняемият би избрал опростената процедура в случай на признаване на 

вината; той/тя изцяло приема всички обвинения, включително тези срещу свидетеля Б.Д.  

 Задача 

 Как съдията от предварителния състав би взел под внимание исковете на 

свидетеля? Има ли нарушение на законовите разпоредби, свързани със свидетеля Б.Д.? 

Мотивирайте се.  

 Представяне на правните решения 

1. Свидетелят Б.Д. е без съмнение жертва на трафик на хора, но избира да не участва в 

наказателното дело като пострадало лице или граждански ищец, съгласно чл.81 ал.2 от 

НПК; той изрично поддържа тази позиция пред съдията от предварителния състав. 

Последният ще отхвърли като недопустима молбата на свидетеля да върне делото до 

прокуратурата, без участието на свидетеля в това производство, без да може да предяви 

претенции и изключения относно законността на съдебното уведомяване, на 

предоставянето на доказателства или изпълнението на действията от наказателното 

преследване по чл.342-345 от НПК.  

2. Фактът, че свидетелят не е призован, отговаря на правните разпоредби; само страните и 

пострадалото лице участват в предварителното производство по чл.344 ал.4 от НПК. 

Съобщаването на документа, с който се инициира производството на свидетеля няма 

правна основа, дотолкова, доколкото предвиждат разпоредбите на чл.344, ал.2 от НПК, че 

обвинителният акт трябва да се съобщава само на обвиняемия (а не на другите страни или 

на пострадалото лице), а именно правото на справка с материалите по делото от другите 

страни и от пострадалото лице. Следователно, дори не е необходимо да се съобщава на 

свидетеля документа, с който се инициира делото, тъй като той не може да участва в тази 

процедура. 

Фактът, че пълното име на свидетеля е налично в портала на съда може да повдигне 

въпроси относно уважаването на правото на защита на личните данни, тъй като тази 

информация не е задължително да бъде публична. 

 

Казус 3 

С обвинителен акт № XX/D/P/2010 на Прокуратурата към Върховния касационен съд и 

Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма – териториална служба 

Букурещ – на 16.10.2015 г. е внесен обвинителен акт заедно с другите обвиняеми, на обвиняемия 

Б.А. за условно задържане за престъпления, свързани с организирана престъпна група, съгласно 

чл.367, ал.1 от НК; трафик на малолетни лица, съгласно чл.211, ал.1 от НК, с приложение на 

чл.35, ал.1 от НК (във връзка с малолетните жертви Д.Т.Р.М., А.Е., Д.Л.Е., И.Ф.Д., А.Р.М. и В.(П). 

Ф.И.); трафик на хора, съгласно чл.210, ал.1 от НК (във връзка с пълнолетната жертва Б.В.); 

сводничество, съгласно чл.213, ал.1 и 3 от НК (във връзка с гражданския ищец/обвиняемия 

Л.А.М.); всички с приложение на чл.5 и 38 от НК. В действителност беше отбелязано, че преди 

2003 г., заедно с обвиняемите Г.М.И (наложница), Б.Д. (брат), П.Д. (братовчед), С.Ф.(доведена 

сестра), Д.П., Д.В. (доведени братя), извършителите Б.Е. (сестра, починала), И.М. (майка, 

починала) и други, съставляват организирана престъпна група, поддържана от други лица с цел 

извършване на престъпления, свързани с трафика на хора/малолетни; през периода 2003-

октомври 2012 г. Те са експлоатирали малолетните жертви Д.Т.Р.М., А.Е., Д.Л.Е., И.Ф.Д., А.Р.М. 

и В.(П) Ф.И., пълнолетната жертва Б.В. или са улеснили практикуването на проституция от 

гражданския ищец/обвиняемата Л.А.М., всичко това с цел материално облагодетелстване.  

Всички пострадали лице са изслушани по време на процеса, освен малолетната жертва 

В.(П)Ф.И. и обвиняемите, които не са пожелали да дадат показания. По време на процеса с дата 

10.02.2017 г., свидетел със защитена идентичност е изслушан на закрито заседание, както и 

свидетелят Б.В., пълнолетна жертва на трафик на хора, която отказва да участва в наказателното 

производство като пострадало лице или граждански ищец. Въпреки това тя е поискала помощ от 
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избран адвокат, който не успява да присъства на процеса; обвиняемите и прокурорът се 

противопоставят, аргументирайки се, че правото на свидетеля да получи помощ от избран 

адвокат, когато се възразява срещу привилегията на самообвинение, но в настоящия случай във 

връзка с фактите, изложени в документа, водещ до иницииране на производството и показанията 

на свидетеля, дадени по време на наказателното преследване, няма такъв риск. Съдът изслушва 

свидетеля в отсъствието на избрания адвокат, отбелязвайки, че адвокатът е трябвало да 

присъства на делото, в определения час (12:00). 

Обвиняемият Б.А. иска повторно изслушване на пострадалото лице А.П.М., която е 

изслушана от съда на 23.09.2016 г., имайки предвид, че обвиняемият Б.Д. (съобвиняем по делото, 

междувременно сключва брак с това пострадало лице, така че се очаква последната да промени 

показанията си относно обвиняемия Б.А., особено тъй като е необходимо да се определи как 

пострадалото лице се е омъжила за този ответник и факта, че тя не е толкова невинна, колкото 

изглежда. Същевременно адвокатът, избран от Б.А., изисква копие от записа на изслушването от 

10.02.2017 г., когато свидетелите са изслушани, посочвайки, че е необходимо за личния архив на 

ответника. 

Служебният адвокат на пострадалото лице А.П.М. се противопоставя на молбата за 

повторно изслушване, като заявява, че въпреки че жертвата се е омъжила за един от обвиняемите, 

това не означава че не е травматизирана от случилото ѝ се, и че тя не възнамерява да се явява 

пред съда след нейното изслушване на 23.09.2016 г., като моли за постановяване на решение в 

нейно отсъствие.  

Съдът приема и двата иска, подадени от обвиняемия А.В. чрез пълно упражняване на 

правото на защита и отлага решението по делото с оглед изслушване на пострадалото лице 

А.П.М., и на другите пет свидетели, посочени в документа, даващ ход на делото.  

 

Задача: Посочете и се обосновете дали съдът е действал правилно на процеса с 

дата 10.02.2017 г.  

Представяне на правни решения 

1. Свидетелката Б.В. трябва да бъде изслушана в присъствието на адвокат, като правната 

защита е задължителна съгласно разпоредбите на чл.4 от Закон 678/2001, пълнолетната 

свидетелка е жертва на трафик на хора по смисъла на чл.43 и 44 от Закон 678/2001;  

следователно, привилегията срещу самоинкриминиране не е релевантна с оглед на правото 

на правна защита. Съдът не би могъл да пристъпи към изслушване на свидетелката по 

време на процеса от 10.02.2017 г., тъй като тя има избран адвокат; в случай на необосновано 

отсъствие на избрания адвокат, съдът би могъл да нареди назначение на служебен адвокат 

и отлагане на делото за друга дата, когато свидетелката би могла да получи помощ от 

служебния адвокат.   

2. Съдът неправомерно допуска искането на адвоката на обвиняемия Б.А. относно 

повторното изслушване на жертвата А.П.М., тъй като няма основателни причини за това, 

имайки предвид, че тя вече е изслушана от съда в друг етап от делото и по този начин се 

нарушават разпоредбите на чл.12, т.4, буква а) и чл.15, ал.3, буква е) от Директива 

2011/36/ЕС, както и чл.20, ал.1, буква б) и чл.23, ал.3, буква в) от Директива 2012/29/ЕС за 

правото на жертвата да предотврати повторно виктимизиране, което води до избягване на 

повторно изслушване на жертвите, когато не е изключително необходимо, както и 

избягване на задаването на излишни въпроси относно личния живот на жертвата („как така 

жертвата се е омъжила за съобвиняем“).  

3. Издаването на електронни копия на записите на съдебните изслушвания се извършва 

съгласно разпоредбите на чл.369, ал.6 от НПК, а именно: С молба страните за своя сметка 

могат да получат електронно копие на записите от изслушванията по делото, освен за 

делата, при които изслушването не е било публично изцяло или частично. В настоящия 

случай изслушването на свидетелите се е провело в закрито заседание и адвокатът на 
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обвиняемия Б.А. не представя валидни основания за издаването на това копие, като не 

оспорва показанията на свидетелите относно начина на записване на показания, без да 

оспорва бележките на регистратора по време на изслушването. При закритите заседания 

издаването на такива копия трябва да бъде надлежно обосновано, а настоящият случай не 

е такъв.   

Казус 4 

С обвинителен акт № 8xxD/P/2011 от 28.01.2015 г. е наредено превантивно задържане 

на обвиняемите Ф.Е“, Б.А. и Д.Т за 5 престъпления, свързани с трафик на хора, съгласно чл.210, 

ал.1, буква а) от НК, с прилагане на чл.38, ал.1 от НК и престъпление, свързано със създаване 

на организирана престъпна група съгласно чл.367, ал.1 от НК, всичко с прилагане на чл.38, ал.1 

от НК. Делото е заведено пред Б. Трибунал на 30.01.2015 г. под номер xxx/3/2015.                                                                                                                                                                       

Документът, с който се инициира производството, отбелязва следното:  

В началото на 2011 г., заедно с обвиняемия Ф.Ф. в качеството на генерален директор на 

S.C. F. S.R.L. и с обвиняемия Б.А. създават организирана криминална група с цел трафик на 

хора и експлоатирането им посредством работа и подвеждане чрез договори за посредничество; 

през февруари 2011 г. те наемат пострадалите лица П.Н., Н.К.К., Н.А., Ф.Ф., Ф.М.Г. с цел 

тяхната експлоатация чрез работа в Испания в противоречие с правните норми за работни 

условия, заплата, здравословни и безопасни условия на труд.  

Следователно Ф.Ф. и Ф.К.М., чрез компанията SC F. SRL, установена в B., улица С. xxx, 

ап. x, сектор x, наемат жертвите чрез рекламни съобщения и сключват договори за 

посредничество с тях, като ги изпращат на работа в чужбина; след като пристигат там, 

пострадалите лица са транспортирани от едно място на друго, с лъжливото обещание, че ще им 

намерят работа на съответното място. От предоставените доказателства по делото става ясно, 

че в редките случаи, когато пострадалите лица са извеждани на полето да извършват различна 

работа, те не са получили обещаните пари.   

По-конкретно, горепосочените лица са уверявали пострадалите лица Н.К.К., Н.А., Ф.Ф., 

Ф.М.Г., че тяхната работа е осигурена от обвиняемите Б.А. и Д.Т., които са представени като 

представители на чуждестранния работодател.  

Извършените проверки сочат, че компанията SC F. SRL не е оторизирана от 

Териториалната трудова инспекция да извършва посреднически услуги в областта на наемане 

на работа и извършване на трудова дейност в страната или чужбина, а горепосочените Б.А. и 

Д.Т. не са упълномощени да извършват услуги, присъщи на чуждестранен работодател и да 

представляват какъвто и да е работодател в Испания. Освен това, румънската компания не 

сключва действителни трудови договори с чуждестранния работодател по смисъла на чл.8, 

буква г) от Закон 56/2000 г., повторно публикуван. 

Дори ако, съгласно разпоредбите на чл.13 от Закон 156/2000, неизпълнението на 

задължението за регистриране в териториалната трудова инспекция, под чиято юрисдикция се 

намира агентът по наемане на работа, се санкционира като административно престъпление, 

подвеждането на пострадалите лица не попада в обхвата на липсата на тази оторизация, а като 

представяне на неверен акт като действителен такъв, жертвите са убеждавани след 

посредничеството, че след като пристигнат в Испания, те ще бъдат законно поети от 

чуждестранния работодател, който ще сключи с тях трудови договори и ще им предложи 

платена работа. 

Престъпната група е създадена в началото на 2011 г. oт обвиняемия Ф.Ф. и В.Р.К., 

впоследствие привлечен с цел осъществяване на престъпната цел (трудова експлоатация в 

Испания) и обвиняемия Д.Т., заедно с обвиняемия Б.А.  

По гореописания начин Ф.Ф., Ф.Ф.К., В.Р.К., Б.А. и Д.Т. подвеждат пострадалите лица, 

използвайки изобретателни средства, целящи да направят легитимни така наречените трудови 
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договори на румънските граждани в чужбина, като привличат интереса на голям брой 

кандидати и по този начин получават незаконни доходи.  

 След сезиране на съда и началото на процеса, съдът обявява заседанието за закрито, 

отчитайки, че публичното заседание би засегнало личния живот на пострадалите лица; от 

показанията, дадени по време на производството, става ясно, че те са били принуждавани да 

извършват определени незаконни дейности (кражби, просия) или унизителни такива (ровене за 

храна в боклука, за да облекчат глада си по време на престоя си в Испания); те не са искали 

техните семейства или местните общности да знаят къде живеят понастоящем. 

 На процеса от 10.06.2016 г., пострадалото лице П.Н. подава искане до съда да не връчва 

призовка в дома му/й и да не изпраща полиция, за да го/я доведе в съда, защото не желае да 

дава показания и се чувства като арестуван/а. В действителност той/тя научава от местната 

преса, че обвиняемият Д.Т. е поставен под съдебен надзор преди две седмици, въпреки че е 

помолил/а да бъде уведомен/а за неговото освобождаване по време на наказателното 

преследване. Той заявява, че не иска да бъде преставляван от служебен адвокат и не иска да се 

занимава повече с правосъдието.   

 В същото време представителят на испанското посолство се представя като наблюдател, 

тъй като фактите се случват в Испания. Обвиняемите се противопоставят на присъствието на 

представител на испанското посолство, тъй като производство относно обвиняемите върви в 

същия момент и в Испания. Съдът не се произнася по този въпрос и отлага делото за 

призоваване и изслушване на пострадалото лице П.Н., единственото лице, което не се явява 

пред съда и последното лице за изслушване (всички други лица и свидетели вече са изслушани), 

като също така издава заповед за призоваване на пострадалото лице П.Н., което не се явява пред 

съда без основателна причина. На пострадалото лице П.М. се осигурява служебен адвокат.  

Задача 

Анализирайте и обосновете мерките, предприети от съда на 10.06.2016 г.  

 Представяне на правни решения                                                                                               

1. Призоваването на пострадалото лице П.Н. чрез поставяне на призовка на вратата на дома 

му/ѝ е незаконно, тъй като в случай че пострадалото лице не бъде открито в дома си, на 

вратата се поставя известие (а не призовка); пощальонът е трябвало да остави известие за 

това, упоменавайки датата, на която пострадалото лице може да се яви в съда, за да получи 

лично плика, съдържащ призовката – чл.261, ал.4 от НПК.  

2. Относно факта, че пострадалото лице не е информирано за освобождаването на 

обвиняемия (дори освобождаване под съдебен надзор), НПК не прави упражняването на 

това право условно при съществуването на нова писмена молба до съда, ако пострадалото 

лице е подало такова искане по време на наказателното преследване. Следователно са 

нарушени разпоредбите на чл.11, ал.5 от НПК и чл.6, ал.5 и 6 от Директива 2012/29/ЕС.  

3. Присъствието на други лица в процес по дело, което се решава на закрито заседание е 

позволено, но само при определени условия: по закон (лицата, посочени в чл.24 от Закон 

678/2001 – страните, техните представители, адвокати, представители на Националната 

агенция за борба с трафика на хора, съответно разпоредбите на чл.352, ал.6 НПК) или със 

съгласието на съда (други лица освен тези, упоменати в текста, чието присъствие се счита 

за необходимо от съда). Доколкото представителят на испанското посолство не е едно от 

лицата, посочени в закона, съдът трябва да реши за неговото присъствие в залата, още 

повече, че има възражения от страна на обвиняемите за неговото присъствие.  

4. Представляването на пострадалото лице от служебен адвокат (въпреки отказа от това 

право на пострадалото лице П.Н.) е правилно, понеже правната консултация е 

задължителна при жертвите на трафик на хора и не зависи от тяхното съгласие съгласно 

чл.44 от Закон 678/2001.                                                                                               

5. Предприемането на мерки за призоваване на пострадалото лице чрез принуда (издаване 

на заповед за призоваване) може да доведе до вторична виктимизация на жертвата, тъй 

като съдът не се обосновава защо е необходимо да се изслуша това лице; съгласно 
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разпоредбите на НПК, пострадалото лице има правото, а не задължението да дава 

показания по случая. Следователно са нарушени разпоредбите на чл.12 и чл.15 от 

Директива 2011/36/ЕС, както и разпоредбите на чл.20 от Директива 2012/29/ЕС, правните 

разпоредби за предотвратяване на повторно изслушване на жертвите, когато това не е 

абсолютно необходимо,  и за избягване на задаването на излишни въпроси на жертвата за 

нейния личен живот (правото на жертвата да предотврати повторна виктимизация).  
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РАЗДЕЛ 5 

 
 

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК В РУМЪНИЯ 

 

За вредите, причинени на жертвите на трафик на хора в резултат на престъпното деяние, 

жертвите имат право на преки материални обезщетения (медицинско лечение, което е извън 

здравното осигуряване или доходи, от които жертвите са били лишени, в резултат на трафика 

и т.н.), но и обезщетения за понесени морални вреди - най-често за претърпяно психологическо 

страдание (включително повторно преживяване на травмата по време на изслушвания или 

негативни въздействия върху семейния и социалния живот) и за въздействието върху здравето. 

Според националното законодателство жертвите на трафик на хора могат да получат 

компенсации или чрез иницииране на граждански искове в или едновременно с наказателното 

производство или чрез получаване на финансови компенсации от държавата. Съответните 

законови разпоредби са включени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закон №. 211/2004 за 

въвеждане на мерки за защита на жертвите на престъпления. 

5.1. Образуване на граждански искове в наказателното производство 

Приложимо право: Член 19 - 26 НПК 

Гражданските искове се предявяват от жертвите или техните наследници, които стават 

граждански ищец срещу обвиняемия и, ако е приложимо, срещу страната, която носи 

гражданската отговорност и целят установяване на гражданската отговорност, която носят 

обвиняемите съгласно гражданското право за вреди, причинени от извършването на действие, 

което е предмет на наказателно преследване. 

Когато жертвата няма юридическа грамотност или е с ограничена такава, гражданският 

иск се предявява от нейно име от нейния законен представител или, при необходимост, от 

прокурора и в зависимост от интересите на лицето, от чието име е иницииран, искът е насочен 

към търсене на отговорност на лицето, което има гражданска отговорност при 

закононарушение. 

Гражданското дело в наказателното производство може да бъде образувано чрез 

писмени или устни показания (записани в доклад или резолюция от съдебно заседание) не по-

късно от началото на фазата на съдебното разглеждане. Съответните съдебни органи имат 

задължението да информират жертвите за съществуването на това право. 

От ищеца се изисква да посочи естеството и обхвата на исканията, както и причините и 

доказателствата, на които се основават тези твърдения. До приключване на съдебното 

разглеждане, ищецът може: да коригира правните грешки, съдържащи се в молбата, за да стане 

граждански ищец; да увеличи или намали на обхвата на претенциите; както и да поиска 

обезщетение за понесени вреди чрез изплащане на парично обезщетение, ако повече не е 

възможно обезщетение за нематериални вреди (in-kind remedy). 

В случай, че някое от горепосочените изисквания не бъде изпълнено, жертвата или 

нейните наследници вече може да не са граждански ищец в наказателното производство; 

въпреки това те могат да подадат иск пред гражданския съд. Ако е присъдено правото на 

компенасции, засегнатите страни могат да не инициират граждански иск в наказателното 

производство. Ако такова право е присъдено, след като жертвата е станала граждански ищец в 

наказателното производство, гражданското дело може да бъде отделено (разглеждано от същия 

наказателен съд, но отделно). 

Гражданско дело, по което се търси отговорност на ответника и гражданската отговорност на 

някоя от страните, внесено в наказателен или граждански съд, се освобождава от съдебни 
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такси. 

 

Молбата за установяване на гражданска деликтна отговорност на страната с гражданска 

отговорност (която в гражданското дело има всички права, предвидени в закона за ответник) 

може да бъде подадена в наказателното производство по желание на страната по гражданското 

производство преди започване на съдебното разглеждане, която има право по гражданското 

право преди започване на съдебния контрол и прокурорът е задължен да поиска в рамките на 

същия срок да бъде въвлеченастраната по гражданска отговорност в наказателното 

производство. Въпреки това, гражданският ищец може да участва в наказателното 

производство до приключване на разглеждането на делото на първа инстанция от съда, и да 

продължи съдебните процедури от етапа, на който са в момента на интервенцията. 

Тъй като гражданското дело се води от ищеца, той може да се откаже от всички или 

някое от обвиненията, които е повдигнал, преди приключването на разглеждането от 

апелативния съд, било чрез писмено заявление, било устно, в съдебното заседание. Независимо 

от това, ищецът може да не променя мнението си по отношение на подобен отказ и може да 

не предяви иск пред гражданския съд по отношение на същите обстоятелства. 

 

Освен това, по отношение на граждански искове, ответникът, ищецът и страната по 

гражданското производство могат да сключат споразумение или споразумение за 

посредничество, съгласно закона. Обвиняемият, със съгласието на гражданския ищец, може да 

приеме всички или част от исканията на гражданския ищец, а съдът присъжда обезщетения, до 

степен на такова признаване на обезщетения, доколкото могат да бъдат представени 

доказателства в подкрепа на отхвърлените искове. 

 

Гражданският иск остава в компетентността на наказателния съд в случай на смърт, 

реорганизация, прекратяване или разпусканена страната по гражданското производство, ако 

неговите наследници или, ако е приложимо, правоприемниците или ликвидаторите изрично 

направят избор да продължат гражданското дело в рамките на максимум два месеца от датата 

на тази смърт или реорганизация, ликвидация или прекратяване. В случай на смърт, 

реорганизация, ликвидация или прекратяване на страна по гражданската отговорност 

гражданският иск остава в компетентността на наказателния съд, ако страната по гражданския 

иск посочи наследници или, ако е приложимо, правоприемниците или ликвидаторите на 

ответната страна по гражданското дело в рамките на максимален срок от два месеца от датата 

на признаване на настъпването на съответното обстоятелство. 

 

Физическите и моралните щети трябва да бъдат адресирани в съответствие с 

гражданското право, а именно в натура (чрез възстановяване на конкретен обект, връщане към 

предишно състояние, изцяло или частично анулиране на документ и чрез всякакви други 

средства за възстановяване) или чрез изплащане на парично обезщетение (когато не е възможно 

предоставяне на мерки в натура). 

Обезпечителни заповеди за възбрана на имущество с цел възстановяване на щети, 

причинени от престъпление 

Обезпечителните заповеди, издадени по време на наказателното производство, са гаранция, че 

ответникът е в състоятелност при окончателното решение по наказателното дело. 

Съгласно чл.249 от НПК, съдията в рамките на предварителното производство или 

съдът, по официален път или по искане на прокурора, по време на предварителното 

производство или по време на съдебния процес, може да издаде заповед за възбрана на 

имущества или, според случая, с мотивирана резозюция на съда, за да се избегне прикриването, 

унищожаването, разпореждането или разпиляването на имуществата, които могат да бъдат 

предмет на специална или разширена конфискация или които могат да служат за обезпечаване 

на плащането на глоба или съдебни такси или на вреди, причинени в резултат от 

престъплението. 
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Възбраната на имущества се състои в обезпечаване на движимо и недвижимо имущество 

въз основа на заповед за обезпечение3, с инструкцията, че не могат да бъдат изземвани активи, 

принадлежащи на публичен орган или институция или друго юридическо лице, субект на 

публичното право или имущество, определени със закон. Запорирането на имуществото, 

предназначено за обезщетение за вреди, вследствие от престъпление и за обезпечаване на 

изплащането на съдебни разноски, може да бъде разпоредено чрез имуществото на 

заподозрения или обвиняемия, както и на лицето с гражданска отговорност до размера на 

тяхната вероятна стойност. По време на наказателното разследване, предварителната съдебна 

процедура и съдебният процес могат да бъдат конституирани и при поискване от ищеца. 

Обезпечителните заповеди за запориране на имущество, издадени служебно от съдебните 

органи, изброени в параграф 1, могат също да бъдат използвани от ищеца. 

Запорирането на имущество е задължително, когато жертвата няма или има 

ограничени умствени способности. 

Заповедта за обезпечение или нейното изпълнение могат да бъдат оспорени по време на 

наказателното разследване съгласно чл.250 от НПК, по-специално в рамките на 3 дни от 

уведомлението за заповедта за обезпечение или нейното изпълнение, заподозреният, 

обвиняемият или всяко друго заинтересовано лице може да оспори решението за обезпечаване 

на имущество пред съдия по повод права и свободи пред съда, който е компетентен за 

разрешаване на делото на първа инстанция. Срещу начина, по който заповедта за запориране 

на имущество е издадена от съдията на предварителната фаза на първа инстанция или от съда, 

прокурорът, заподозреният, обвиняемият или друго заинтересовано лице могат да внесат 

възражение пред съдията или съда в тридневен срок от влизането в сила на такава заповед. 

Последните изменения на чл.2501 от НПК (на основание на решения на 

Конституционния съд) предвиждат възможност и за оспорване на заповедите за запор на 

имущество, издадени по време на процеса. Поради това, ответникът, прокурорът или всяка 

друга заинтересована страна може да оспори заповед за запориране на имущество, издадена от  

съдия от предварителното първоинстанционно производство, първоинстанционен съд или 

                                                            
3Съгласно чл.252 от ГПК органът, който изпълнява обезпечителната заповед за възбрана на имущества, има 

възможност, при необходимост, да потърси помощта на оценители или експерти. Задължително е да се изземват 

бързоразвалящи се стоки, предмети от благородни метали или камъни, чуждестранни платежни инструменти, 

стоки от бита, произведения на изкуството и музейни експонати, ценни колекции, както и парични суми, 

подлежащи на обезпечителна заповед за възбрана на имущества. Нетрайните стоки трябва да бъдат доставени на 

съответните органи, според тяхната област на дейност, от които се изисква да ги получат и продадат незабавно. 

Благородни метали или камъни или изделия от тях, както и чуждестранни платежни инструменти, се депозират 

при най-близката банка.  

Стоки от бита, произведения на изкуството и музейни експонати, ценни колекции се доставят за съхранение в 

специализирани институции. Предметите по ал.4 и 5 се предават в срок до 48 часа от тяхното събиране. Ако такива 

вещи са абсолютно необходими за наказателното разследване, производството по предварителната процедура или 

съдебното дело, те могат да бъдат предадени по-късно, но не по-късно от 48 часа от връщането на окончателното 

съдебно решение по конкретния случай. Възбранените имущества се съхраняват до отмяна на заповедта за 

обезпечение на наличните имущества. Паричните средства, произтичащи от всяка продажба по ал.3, и всички 

парични средства, конфискувани по ал.2, се депозират по сметка, създадена в съответствие със съответните 

специални разпоредби, в срок до 3 дни от изземването на пари или продажбата на активи. Другите движими вещи, 

подлежащи на заповед за обезпечение, се депозират под печат или се конфискуват, като е възможно да се назначи 

попечител.  

В този контекст следва също така да се направи позоваване на разпоредбите на чл.27, параграф 1 от Закон №. 

318/2015 г., съгласно който Националната агенция за управление на конфискуваните имущества управлява и 

проследява задържаните парични средства в съответствие с чл.252, ал.2 от Закон 135/2010, парични средства, 

произтичащи от продажбата на бързоразвалящи се стоки в съответствие с чл.252, ал.3 от Закон 135/2010, парични 

средства, произтичащи от междинните продажби съгласно чл.2521 от Закон № 135/2010. Също така, в съответствие 

с чл.28, ал.1 от Закон № 318/2015, по искане на прокурора или на съда, Агенцията трябва временно да съхранява 

и управлява задържаните движими активи, чиято индивидуална стойност надвишава еквивалента в румънски леи 

на равностойност на 15 000 евро в момента, към момента на нареждане на мярката; за тази цел Агенцията е 

назначена за попечител, съгласно чл.252, ал.9 от Закон № 135/2010, съгласно измененията и допълненията. 
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апелативен съд, в срок от 48 часа от датата на решението или уведомяването относно заповедта, 

според приложимото. 

Обжалването трябва да се подаде пред съдия от предварителното първоинстанционно 

производство, първоинстанционен съд или апелативен съд, които са приели оспорваното 

решение. Обжалването (и досието по делото, както е приложимо) се изпращат на съдия от 

предварителното производство в съда от по-горна инстанция в рамките на 48 часа от подаването 

му. Въпреки това обжалването не води до спиране на изпълнението. 

По отношение на продажбата на активи, конфискувани по време на процеса, съдът 

може да разпореди разкриването на иззетите активи ex officio или по искане на прокурора, на 

една от страните или попечителя. За тази цел съдът по съдебен ред призовава страните и 

попечителя на имуществото, ако е назначено, в съдебните камари/отделения, с не по-малко от 

10 дни предизвестие, със задължително участие на прокурора. Ако надлежно призованите 

страни не се явят, това не възпрепятства процедурата. В рамките на заседанието съдът обсъжда 

стойността на иззетите имущества със страните и ги информира, че имат право да правят 

забележки или да подават искания във връзка с тези имущества. Съдът се произнася с 

мотивирано решение относно продажбата и в случай на искове, свързани с конфискуваните 

активи. Съдебното решение е окончателно. 

Съгласно чл.256 от НПК съдът може да разпореди мерки за връщане към състоянието, 

преди извършването на престъплението, когато промяната в това първоначално състояние е 

била резултат от престъплението и такова връщане е осъществимо. 

На практика е доказано, че обезпечението/запорът е по-ефективна мярка, тъй като парите, 

дължими по някакъв начин от трета страна или от жертвата на заподозрения, обвиняемия или 

на гражданския ответник, се запорират в рамките на установените от закона ограничения, от 

датата на получаване на заповедта за запор или заповедта за запориране на имуществото. 

Такива средства ще бъдат депозирани от длъжниците и на разположение на съдебния орган, 

който е наредил на запора, или на изпълнителния орган, ако е приложимо, в срок от 5 дни от 

датата на падежа им, а постъпленията трябва да бъдат предадени на прокурора, или съдия от 

предварителното производствоили на съда в рамките на 24 часа след депозирането4. 

 

Когато по едно гражданско дело се търси възстановяване на материални щети чрез 

възстановяване на конкретен обект и е възможно такова възстановяване, съдилищата по 

наказателно производство разпореждат връщането на съответната вещ на страната по 

гражданското производство. Дори когато дадена страна не е предявила граждански иск в 

наказателното производство, съдът ще вземе решение за цялостно или частично анулиране 

на деянието или за възстановяване на статута от преди престъплението. 

 

Когато обвиняемият е оправдан или обвиненията са отменени на основание чл.16, ал.1, 

букви б), д), е), и) и й), когато наказателното производство е прекратено въз основа на оттегляне 

на жалбата от жертвата, и в случаите, предвидени в чл.486, ал.2, съдът не разглежда 

гражданското дело. Тази правна разпоредба се отнася и до случаите, при които наказателните 

обвинения са отменени на основание на разпоредбите за ограничаване на отговорността на 

ответника, така че ищецът да не получава никаква компенсация и да може да предяви 

граждански иск пред граждански съд. Това правно решение беше остро критикувано и обявено 

за противоконституционно от Конституционния съд с изискването за изменение на закона, 

което да гарантира, че наказателният съд решава гражданския иск, като предоставя 

доказателства за настъпили подобни ефекти. 

Освен това, в съответствие с чл.249 - 254, при приемане на гражданския иск, съдът 

следва да проучи необходимостта от запориране на имуществото, както се изисква за покриване 

                                                            
4Съгласно чл.27, ал.1 от Закон no. 318/2015, Националната агенция за управление на конфискувано имущество 

управлява и проследява паричните средства, които се дължат по някакъв начин от заподозрения, обвиняемия или 

гражданския ответник и което е обект на конфискация на имущество съгласно чл.254 от Закон 135/2010. 
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на гражданска отговорност, ако такива мерки все още не са разпоредени, и да се произнесе по 

връщането на вещите/имуществото и възстановяването на първоначалното състояние, в 

съответствие с чл.255 и 256. Разпоредбите в решението относно запорирането на имуществото 

и възстановяването на вещи/имущество влизат в сила. 

Съгласно чл.397, ал.5 от НПК, когато съдът остави гражданския иск неразрешен, в 

съответствие с разпоредбите на чл.25, ал.5, заповедта за запориране на имущество се запазва. 

Тези мерки се прекратяват като такива, ако жертвата не подаде жалба в гражданския съд в срок 

от 30 дни, след като решението на съда стане окончателно. 

 

 

Когато, по време на наказателното разследване, предварителната процедура на съдебния 

състав или процеса подсъдимият е поставен под съдебен контрол под гаранция или ако 

решението е взето за замяна на друга превантивна мярка със съдебен контрол под гаранция и 

гражданското дело е допуснато, съдът разпорежда да бъдат взети обезщетения за последиците 

от престъплението от гаранцията, съгласно чл.217 от НПК. 

 

Също така следва да се отбележи, че в съответствие с чл.19, ал.4 от НПК гражданското 

дело трябва да бъде решено в рамките на наказателното производство, ако това не води до 

превишаване на разумната продължителност на процеса, разпоредби, които са в съответствие с 

чл.26 от НПК предвижда, че съдът може да прекрати гражданския иск, когато 

разглеждането му би довело до превишаване на разумния срок за разглеждане на 

наказателното производство, но разглеждането на гражданското дело остава под 

юрисдикцията на наказателния съд. Служебно или по искане на прокурора или страните, съдът 

разпорежда прекратяването с окончателно решение и доказателствата, представени преди 

прекратяването, следва да се използват за разглеждане на прекратеното гражданско дело. 

По отношение на възможността страната по гражданскотодело да бъде осъдена да 

заплати съдебните разноски по чл.275 и чл.276 от НПК, и в случай, че обвиняемият е оправдан, 

жертвата / ищецът се осъжда да заплати съдебните разноски на ответника, ако такива 

сагенерирани от първия. На практика обаче такива ситуации са изключително редки, а още по-

често и при случаи на жертви на трафик на хора, при които не може да се открие процесуална 

грешка. 

 

5.2. Предявяване на граждански искове в гражданския съд 

Приложимо право:– член 27-28 НПК 

Ситуациите на предявяване на граждански искове в гражданския съд се регулират от 

чл.27 от НПК, а именно:  

1. В наказателното дело не е предявен граждански иск: ако в наказателното производство 

не е предявен граждански иск за обезщетение, жертвата или наследниците й могат да 

предявят иск пред гражданския съд за обезщетение за щети, претърпени в резултат от 

престъплението. Гражданското дело се спира след започване на наказателния процес и до 

решаване на наказателното дело от първоинстанционния съд, но за срок не по-дълъг от 

една година. 

2. Наказателният съд не решава гражданския иск: Жертвата или нейните наследници, 

които са предявили граждански иск в наказателното производство, могат да го предявят 

пред граждански съд, ако чрез окончателно решение наказателният съд не е разгледал 

гражданския иск. Много е важно да се отбележи, че доказателствата, представени в хода 

на наказателното производство, могат да се използват пред гражданския съд. 

 

3. Спиране на наказателното дело: Жертвата или нейните наследници, които са предявили 

граждански иск в наказателното производство, могат да предявят граждански иск в 

гражданския съд, ако наказателното производство е било спряно. При прекратяване на 

наказателното производство, искът, подаден в гражданския съд, се спира след спиране на 

наказателното производство и до разглеждане на наказателното дело от 
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първоинстанционния съд, но за срок не по-дълго от една година. Жертвата или 

неговият/нейните наследници, които предявяват иск пред гражданския съд, могат да 

напуснат този съд и да се обърнат към органа за наказателно разследване, съдията или 

съда, ако наказателното производство е започнато впоследствие или ако наказателното 

производство е прекратено след спиране на делото. Гражданският съд не може да бъде 

напускан, ако е произнесъл решение, дори и неокончателно такова. 

 

4. Частично покритие на загубите 

В случай, че гражданският иск е предявен от прокурора, ако доказателствата показват, че 

щетите не са били напълно покрити от последната присъда на наказателния съд, разликата 

може да бъде предявена чрез иск, подаден в гражданския съд. Жертвата или нейните 

наследници могат да предявят иск пред гражданския съд за компенсация за вреди, вече 

понесени или идентифицирани, след подаването на гражданския иск в наказателното 

производство. В посочените по-горе случаи може да се повдигне въпросът за силата на 

пресъдено нещо, както е уредено в чл.28 от НПК, с довода, че окончателното решение на 

наказателния съд има силата на пресъдено нещо пред гражданския съд, който разглежда 

гражданското дело по отношение на съществуването на престъплението и на 

извършителя. Гражданският съд не е обвързан с окончателна присъда, с която се решава 

напускането или прекратяването на наказателното производство във връзка с вредите или 

вината на автор на престъпление. От друга страна, окончателното решение на гражданския 

съд по гражданското дело не е със силата на пресъдено нещо пред наказателните съдилища 

по отношение на съществуването на престъпното деяние, лицето, което го е извършило и 

неговата вина. 

 

5.3. Финансова компенсация от държавата за жертви на някои видове 

престъпления  

 Този вид компенсация се регламентира подробно в глава 5 от Закон №. 211/2014 за 

въвеждане на определени мерки за защита на жертвите на престъпления. 

 Финансова компенсация се предоставя при поискване на следните категории жертви, 

съгласно чл.21 от този специален закон: 

а) жертви на опит за убийство или убийство от първа степен, изброени в чл.188 и 189 от 

Наказателния кодекс, жертви на телесни повреди, предвидени в чл.194 от Наказателния кодекс, 

жертви на престъпление, извършено умишлено, което е причинило телесна повреда на 

жертвата, изнасилване, половото сношение с непълнолетни и сексуално насилие, предвидени в 

чл.218 - 220 от Наказателния кодекс, трафик на хора и непълнолетни лица, предвидени в 

чл.210 и 211 от Наказателния кодекс, тероризъм, както и други престъпления, извършени  

умишлено и с употреба на насилие. 

б) съпруга, деца и лица, които се намират в зависимост от починали лица в резултат на 

престъпленията по ал.1. 

 Финансова компенсация се отпуска на жертвите, изброени в ал.1, ако престъплението е 

извършено в Румъния и жертвата е румънски гражданин; чуждестранен гражданин или лице 

без гражданство, законно пребиваващо в Румъния; гражданин на държава-членка на ЕС, който 

е законно пребиваващ в Румъния по време на престъплението; или чуждестранен гражданин 

или гражданин без гражданство, пребиваващ в държава-членка на ЕС, който е законно 

пребиваващ в Румъния по време на престъплението. В случай на жертви, които не са включени 

в изброените по-горе категории, финансовата компенсация се отпуска въз основа на 

международните конвенции, подписани от Румъния. 

Законът установява редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат 

отпуснати финансови компенсации. 
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По този начин финансовата компенсация се отпуска само на жертвата, ако той / тя е 

съобщил/а за престъплението на органите на наказателно разследване в рамките на 60 

дни от датата на престъплението. В случай на съпруг/а, деца или зависими лица или лица, 

починали в резултат на престъпления, предвидени в чл.21, ал.1, срокът от 60 дни се изчислява 

от датата, на която жертвата е узнала за престъплението; когато физически или психически 

жертвата не е в състояние да съобщи за престъплението, крайният срок от 60 дни се изчислява 

след прекратяване на състоянието, свързано с невъзможността. 

Съгласно чл.23, ал.4 от Закон № 211/2004, жертвите на възраст под 18 години и тези, 

които не носят юридическа отговорност, не са задължени да съобщават за престъплението. 

Законният представител на малолетното или на лицето под запрещение може да съобщи за 

престъплението на органите за наказателно разследване. 

Чл.24 от същия закон съдържа и важни изисквания относно сроковете за исковете, а 

именно: 

• Когато е известен извършителят, финансова компенсация може да бъде отпусната на 

пострадалия, ако са изпълнени следните условия: 

а) пострадалият е подал искането за финансова компенсация в рамките на една година, като 

по този начин: 

  1. от датата на окончателното решение на наказателния съд, за осъждане или оправдаване на 

обвиняемия, в някои случаи, или за предоставяне на гражданско обезщетение или 

прекратяване на наказателния процес в определени случаи; 

2. от датата, на която прокурорът оттегли обвиненията, в определени случаи; 

б) жертвата е предявила граждански иск в наказателното производство, освен когато 

обвиненията са били оттеглени на основание чл.315, ал.1, буква а) от НПК; 

в) извършителят е в несъстоятелност или се укрива; 

г) пострадалият не е получил пълно обезщетение за загубите от застраховател. 

Когато жертвата е в невъзможност да предяви иск за финансова компенсация, едногодишният 

срок по ал.1, буква а) започва да тече от датата на прекратяване на състоянието на 

невъзможност. 

 Когато съдът разпореди прекратяването на гражданския иск от наказателното 

производство, едногодишният срок започва да тече от датата, на която решението за 

признаване на гражданския иск е станало окончателно. 

 В същото време, непълнолетните и жертвите, които са с юридическа недееспособност 

не са обвързани с изискването на ал.1, буква б), а именно да подават граждански иск в 

наказателното производство. 

 

 Когато извършителят е неизвестен, жертвата може да предяви иск за финансово 

обезщетение в рамките на 3 години от престъплението, ако са изпълнени изискванията 

на чл.24, ал.1, буква г). 

 Когато жертвата е непълнолетна и нейният законен представител не е предявил иск за 

финансова компенсация в сроковете, предвидени в чл.24 или 25 от закона, когато е 

приложимо, тези крайни срокове се изпълняват, когато жертвата е навършила 18 години. 

Видовете щети, за които могат да се искат финансови компенсации, са предвидени в 

чл.27 от Закона, а именно: 

а) в случай на жертви, предвиден в чл.21, ал.1, буква а) - лицето, което е обект на 

престъплението 

1. хоспитализация и други категории медицински разходи, направени от жертвата; 

2. щети, произтичащи от унищожаването, влошаването или превръщането в 

неизползваемо на имуществото на жертвата или загубата на притежание на имущество в 

резултат на престъплението; 

3. приходите, от които жертвата е лишена в резултат на престъплението; 

а) по отношение на жертвите, предвидени в чл.21, ал.1, буква б) - съпруг / съпруга, деца и 

лица, които са зависими от починалите лица в резултат на престъпление: 

1. разходи за погребение; 

2. подкрепа, от която жертвата е лишена в резултат от това престъпление. 
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Финансовата компенсация за физическа загуба е ограничена до равностойността на 10 

национални минимални брутни основни годишни заплати, за годината, през която жертвата 

е подала искане за финансова компенсация. Парите, изплатени от извършителя като гражданско 

обезщетение и обезщетението, получено от жертвата от застраховател за загуби, причинени в 

резултат на престъплението, се приспадат от компенсацията, предоставена на жертвата от 

страна на държавата. 

Жертвата може да подаде молба до Съвета за обезщетяване от престъпления, за да получи 

предварителна финансова компенсация. Такова авансово плащане може да бъде отпуснато, 

ако жертвата е във финансови затруднения, в рамките на 10 национални минимални брутни 

минимални годишни заплати за годината, в която жертвата е поискала авансово плащане. 

Авансовото плащане може да бъде поискано в иска за финансова компенсация или в отделна 

претенция, която може да бъде подадена във всеки един момент, след като престъплението е 

докладвано на правоприлагащите органи или на съда, ако е приложимо, и не по-късно от 30 дни 

от подаването от иска за обезщетение, в случай, че авансовото плащане се изисква в отделна 

искова молба, която също трябва да посочва статута на съдебните производства. 

Заявлението на жертвата за авансово плащане на финансовото обезщетение се урежда в 

рамките на 30 дни от подаването на молбата и ако искането за финансова компенсация бъде 

отхвърлено, жертвата се задължава да възстанови авансовото плащане, освен когато искането 

за финансова компенсация е отхвърлено само на основание, че извършителят е в 

несъстоятелност или e неоткриваем. Също така, жертвата, на която е предоставен аванс на 

финансовото обезщетение, ще бъде принудена да го възстанови, ако той/тя не е подал/а иска за 

финансово обезщетение в предвидените от закона срокове. 

Искът за финансово обезщетение се подава пред окръжния съд с географска юрисдикция 

в района, в който живее жертвата. Искът се разглежда от двама съдии от Съвета за 

обезщетяване при нанесени щети от престъпления, създадени във всеки окръжен съд. Освен 

идентификацията на ищеца, искът трябва да посочва: датата, мястото и контекста на 

престъплението, което е причинило щетите; видове загуби, причинени в резултат на 

престъплението; правоприлагащата агенция или съда, към който е било докладвано 

престъплението, и датата на докладване, ако е приложимо; номер и дата на решението или на 

документа за наказателно преследване, ако е приложимо, когато е постановено окончателно 

съдебно решение на първа инстанция; качеството на съпруг, дете или зависимо лице от 

починалото лице, в случай, че се касае за лицата, предвидени в чл.21, ал.1, буква б); криминално 

досие; парите, изплатени като обезщетение от извършителя или обезщетението, получено от 

жертвата, представляват осигуряване за загуби, понесени в резултат на престъплението; и 

сумата на исканата финансова компенсация. Освен това искането трябва да бъде придружено 

от документи, подкрепящи предоставената информация, както и от всякакви други документи, 

които жертвата може да има и които могат да бъдат полезни за уважаване на претенцията. 

Искът за финансово обезщетение и искането за авансово плащане могат да бъдат 

формулирани от законния представител на непълнолетно или недееспособно лице или от 

неправителствени организации за защита на жертвите, ако са подписани от жертвата, и са 

освободени от плащането на съдебни такси. 

Финансовата компенсация и искането за авансово плащане се разглеждат в съдебни 

състави, като се призовава жертвата и при задължителното участие на прокурора. За да разреши 

иска, Съветът може да изслуша лица, да поиска документи и да администрира каквито и да е 

доказателства, които се считат за полезни за уважаването на вземането. Решението за уважаване 

на искането за финансова компенсация или авансово плащане се съобщава на пострадалия и 

може да бъде оспорено пред Апелативния съд в срок от 15 дни от уведомлението. 

 

Освен това, тъй като процедурата пред Съвета и наказателното производство може да 

протичат едновременно, чл.32 от Закона предвижда задължението на Съвета за обезщетение 

при нанесени щети от престъпления да информира органите на прокуратурата, съда, разглеждал 

престъплението или гражданския съд, според случая, относно искането за финансова 

компенсация или искане за авансово плащане, подадени от пострадалия.5 
                                                            
5Съгласно чл.33 от Закон № 211/2004, средствата, необходими за предоставяне на финансови компенсации или 

авансови части от тях на жертви на престъпление, се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на 
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 На практика възникват множество проблеми, тъй като жертвите не са правилно или 

напълно информирани относно правото си да поискат финансова компенсация или че ако искат 

финансова компенсация от правителството и обезщетение от страна на ответника, такова не 

може да бъде предоставено в цялост, кумулативно, но сумите биват приспадани (по-малката 

сума се изважда от по-голямата). Освен това гражданските щети в рамките на наказателен 

процес се присъждат в края на производството, което може да продължи години (най-често 

трафикът на хора се извършва в контекста на организираната престъпност и делата са сложни 

и включват голям брой лица, което натоварва съдебното производство). 

Много важен аспект също така е фактът, че предоставянето на обезщетение за загуби не 

винаги е равносилно на получаването му. В повечето случаи решението, с което се постановява 

обезщетение, което се изплаща на жертвата, се изисква да бъде изпълнено от съдебен 

изпълнител и жертвите нямат финансови средства за предприемане правни производства, освен 

когато получават безплатна правна помощ, съгласно Закон 211/2004, за покриване на разходите 

за изпълнение на съдебното решение за обезщетение. 

 

 Иск за финансова компенсация в трансгранични ситуации 

 

 Разпоредбите на Директива 2004/80 / ЕО за обезщетяване на жертви на престъпления в 

трансгранични ситуации са транспонирани в националното законодателство в глава 51 от Закон 

№. 211/2004, но също и в Заповед №. 1319 / C / 2008 на Министъра на правосъдието за прилагане 

на процедурата за предоставяне на финансова компенсация на жертвите на умишлени 

престъпления, извършени в трансграничен контекст, предвидени в Закон № 1319 / 211/2004 за 

въвеждане на някои мерки за защита на жертвите на престъпления. Тези регламенти 

предвиждат правото на жертва на престъпление в друга държава-членка, различна от тази на 

неговото пребиваване, да иска компенсация от орган или организация на съответната държава-

членка. Създадена е специална процедура за подаване на молба за предоставяне на финансова 

компенсация, в случаите, когато жертвата е обект на престъпление, извършено в държава-

членка на ЕС, и се улеснява достъпът на румънски граждани до финансова компенсация от 

държавата-членка на ЕС, в която е извършено престъплението. 

 

5.4. Казуси 

Казус 1 

 Чрез иск, подаден в окръжен съд I на 09.01.2015 г. под № XX, вносителят на иска A.B. е 

поискал финансова компенсация за жертви на престъпления, предвидени в Закон № 211/2004 в 

размер на обща сума от 35 145 леи, еквивалентна на десетте минимални брутни национални 

заплати през 2014 г., доходи, за които вносителят на петицията е бил лишен между май 2011 г. 

и януари 2015 г., изчислен на основата на минималния гарантиран паричен доход, съгласно 

Правителствено решение № 1091/2014. 

В подкрепа на иска си, отнесен до Съвета за обезщетение за претърпените вреди към 

окръжния съд на град И., въз основа на Закон № 211/2004, вносителят на иска твърди, че: 

На 29.04.2011 г. в град С, окръг I, той е станал жертва на трафик на хора. Всъщност, на 

26.04.2011 г. в бензиностанция в покрайнините на града той се срещна със споменатия C.M, 

представител на компанията Y SRL, която е със седалище в А, окръг I, регистрирана на 

27.09.2010 г., включително с обхват на своята дейностпо наемане на работна сила. Споменатият 

                                                            
Министерството на правосъдието. Изплащането на финансови компенсации или аванси от тях на жертви на 

престъпление се извършва от финансовите отдели на окръжните съдилища в рамките на 15дни от окончателното 

решение за предоставяне на финансовата компенсация или от неговия аванс. Правителството, чрез 

Министерството на правосъдието, извършва замяна в правата на жертвата, получила финансова компенсация или 

аванс от нея, за да възстанови паричната сума, изплатена на жертвата. 
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C.M. представил от A.Б. с писмено предложение за работа от някой T.Г. и A.Б. подписал, че 

приема предложението. 

 Той незабавно напуснал СК. G. SRL, за да отпътува за Испания, подмамен от 

предложението на T.Г. (осъден с влязл в сила присъда № XX / F / 04.07.2014). На същия ден той 

пристигнал в град С. в Испания - където условията за настаняване и почивка се оказали не 

подходящи – жалбоподателят се върнал в Румъния. Жалбоподателят твърди, че е бил заблуден 

от осъдения T.Г. и е отишъл в Испания, за да спечели повече пари за покриване на 

необходимите разходи, за заплащане на вноските си по заема в размер на ххххх швейцарски 

франка, който е получил от банката Пиреус и за да увеличи дохода си, тъй като по време на 

заминаването си детето му е посещавало гимназия, след завършването на която детето трябвало 

да се премести във висше учебно заведение. Следователно de facto и de jure причина за 

прекратяване на трудовото правоотношение е напускане въз основа на чл.81 от Кодекса на 

труда. 

Също така той посочва, че след завръщането си в Румъния той се е опитал да си намери 

работа, за да покрие месечните си разходи, състоящи се от вноските за банкови заеми, 

училищни такси и други необходими разходи за живот. Той също така добавя, че е работил без 

прекъсване за последния си работодател от 2007 г. до 2011 г., където е работил като охранител, 

без да има дисциплинарно нарушение, жалби срещу него или инциденти, като по този начин 

демонстрирал добросъвестността си за намиране на работа и за получаване на месечен доход 

за покриване на всички необходими разходи. Освен това той заявява, че след завръщането си в 

Румъния той е работел като работник в селското стопанство и като бояджия за редица 

физически лица, които са се нуждаели от такива услуги, като това са били единствените му 

източници на доходи през този период. 

В заключение на твърденията си, жалбоподателят твърди, че е полагал всички усилия да 

си намери работа и ще продължи да го прави, докато не изпълни изискванията за законно 

пенсиониране. 

По отношение на предложението за работа в Испания, по-специално за бране на плодове 

и зеленчуци, жалбоподателят твърди, че би печелил към 800-1200 евро на месец, тъй като 

възнаграждението е било 4 евро на час, а работният ден е бил между 8 и 12 часа, което прави 

доход средно между 32 и 48 евро на ден, при 25 работни дни на месец. По времето, когато е бил 

нает в СК. G.SRL, според трудовотодосие, заплатите му възлизат на 720 румънски леи на месец. 

Като се има предвид, че по време на своето заминаване той е дължал и понастоящем все 

още дължи пари на кредитора Пиреус банк, дълг в размер на ххххх швейцарски франка, той 

решава да напусне работа, привлечен от изгодната оферта, която му е била представена и за 

тази цел, той напуска СК. G. SRL. Горепосоченият дълг е платим на месечни вноски и към 

момента на отпътуването му той е можел да го изплаща съсзаплата от 720 леи. 

 Също така той твърди, че ако не е бил измамен от споменатия T.Г. с предложението за 

работа в Испания, той нямаше да подаде оставка от СК. G. SRL и работодателят не би го 

уволнил. 

 Той счита, че е лишен от доходи, които би могъл да спечели между май 2011 г. и януари 

2015 г. в размер на 35145 леи, сума, която той претендира в своята молба за финансова 

компенсация, подадена на основание на закон № 211/2004. 

 

 Ищецът е предоставил следните документи: присъда номер XX/F /04.07.2014, издадена 

от Съд I по наказателно дело № XXX, потвърдена окончателено с решение XX от 25.09.2014 г. 

от Апелативен съд Б, с което ответникът T.Г. е осъден на 4 години лишаване от свобода за 

продължаване на престъплението трафик на хора, който срок да бъде изтърпян в затвора и 

същевремено съдът е признал частично гражданския иск, предявен от ищеца ИГ, като на 

ответника му е наложено да плати 450 евро за материални щети и 1000 евро за морални щети; 
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доклад, изготвен на 24.02.2015 г. от Службата на съдебния изпълнител, с констатация, че 

длъжникът T.Г. е в несъстоятелност; уведомление от Кметството на Р., което показва, че 

посоченият T.Т. няма движими и/или недвижими имоти, подлежащи на данъчно облагане; 

данъчни декларации, показващи, че ищецът И.Г. не дължи данък върху доходите за 2013 г. и 

2014 г.; удостоверенията, издадени от община С., че ищецът не притежава собственост и 

обработваема земя; Решение № 556/21.04.2011 г. на SC.G.SRL, показващи, че трудовото 

правоотношение е прекратено чрез напускане; доказателство, че на 06.01.2015 г. ищецът се е 

регистрирал в Агенцията по заетостта на окръг I. 

 Изслушани са свидетелите на ищеца (трима на брой). 

Свидетелите заявяват под клетва, че след като е напуснал страната, за да работи в 

чужбина и след бързото му завръщане в Румъния вследствие на претърпяно разочарование, 

ищецът е бил в постоянен процес на търсене на работа. 

Задача: 

Ако Вие бяхте членове на Съвета за компенсациив резултат на престъпления към 

окръжен съд на окръг I, какви решения бихте взели в този случай? Предоставете 

аргументи за вашата позиция. 

Представяне на правни решения 

Съгласно чл.21, ал.1, буква а) и чл.27, ал.1, т. 3) от Закон № 211/2004 г. за въвеждане на 

мерки за защита на жертвите на престъпления, в случая на ищеца, който е станал жертва на 

трафика на хора, щетите се състоят в сумата на доходите, от които жертвата е била лишена в 

резултат на престъплението. Законът изисква предполагаемо изгубеният доход да бъде 

обвързан с престъплението, като се създава пряка причинно-следствена връзка между 

престъплението и загубата на доходи. 

В този случай,  лишаването на жалбоподателя от такъв доход за претендирания период, 

(от май 2011 г. до януари 2015 г.), не е пряка последица от престъплението трафик на хора, в 

контекста, при който причината за загубата на работа в Румъния е предшествалото напускане 

на работа от страна на ищеца (доброволно действие), а не конкретното престъпление, на което 

вносителят на искането е бил жертва, още повече, тъй като е бил само жертва на трафик при 

представяне на предложението за работа в Испания и само за един ден в Испания, след което 

ищецът се завръща в Румъния. 

 Вярно е, че чл.22 от Закон № 211/2004 не уточнява изрично надлежното търсене на 

работа да бъде изискване за предоставяне на компенсация. Това изискване обаче е свързано с 

установяване на връзката с претенциите (заплати, които не са получени в Румъния). В 

контекста, в който ищецът твърди, че в Румъния не е получавал заплата за четиригодишен 

период, през който е бил свободен в Румъния, без да е жертва на трафик, естествено е да се 

докаже, че е било невъзможно да се намери работа и такава невъзможност е била генерирана в 

резултат от престъплението трафик на хора, на което е жертва ищецът. 

 

 Освен това ищецът се е регистрирал в Агенцията по заетостта на окръг I, само три дни 

преди подаването на иска, както е видно от съответния документ. 

 

 Следователно, в контекста на иска, отнасящ се за обезщетение за доходите, от които 

жертвата е била лишена в резултат на престъплението, законът предвижда по-скоро 

обезщетение за доходите, които не са изплатени на жертвата за извършена работа, докато е била 

обект на експлоатация, правната и разумна преценка е да бъде отхвърлен този иск. 
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Казус 2 

В искова молба, подадена на 17.11.2014 г. в окръжен съд Б, ищецът A.Б., законен 

представител на малолетни и непълнолетни лица X и Y (деца на жертва на трафика на хора, 

съгласно чл.12, ал.1, ал.2, буква а) и (3) от Закон № 678/2001 в съответствие с чл.5 от 

Наказателния кодекс (в резултат на трафик на хора жертвата е починала), претендира за 

финансова компенсация в размер, равен на 10 минимални национални основни брутни заплати 

за 2014 г.за всяко малолетно дете, в съответствие с чл.27 от Закон № 211/2004, като се има 

предвид статутът на нуждите на двете непълнолетни деца. 

След това ищцата подава подобна молба по дело номер XX, разглеждано от окръжен съд 

Б, в резултат на което са присъдени 3500 леи за разходите за погребение, така че сумата от 3500 

леи да бъде допълнена към остатъка от исканата компенсация. 

В подкрепа на иска, решение № X издадено на 16.05.2014 г. от окръжен съд B на 

основание чл.21, ал.1, буква б) и чл.27 и чл.30 от Закон 211/2004, предоставят на децата на 

жертвата аванс на финансовата компенсация в размер на 3500 леи за разходи за погребение и 

подкрепа за непълнолетните. 

Окръжен съд Б отхвърля искането на ищата със следните мотиви: 

След като разгледа правното основание, на основата на което е предоставен авансът на 

финансовата компенсация с решение № X, издадено на 16.05.2014 г. от окръжен съд Б и въз 

основа на което е подадено искането за останалата част от дължимата финансова компенсация, 

Съдът установи, че Закон № 211/2004 предвижда предоставянето на финансова компенсация на 

определени категории жертви само веднъж, когато са изпълнени изискванията на чл.23 от 

Закона. 

Съгласно чл.30 от същия закон, жертвата може да подаде молба до Съвета за 

обезщетяване на вреди в резултат от престъпления единствено за авансовото плащане за 

финансова компенсация в рамките на лимит от 10 минимални национални основни брутни 

заплати в годината, в която жертвата е поискала авансово плащане. 

Тъй като в конкретния случай авансът на финансовата компенсация вече е била 

предоставена с гореспоменатото решение, жалбоподателите нямат право да подават нова молба 

за второ авансово плащане, като подобен иск е недопустим съгласно закона. 

Задача: 

Обяснете дали решението е основателно и представете аргументи в защита на 

Вашето твърдение.  

Представяне на правни решения 

Ищцата е подала молба и е получила аванс на финансовата компенсация в размер на 

3500 леи, което представлява само разходи за погребение, това е иррелевантно, доколкото 

съдебният иск изисква компенсация за всяко малолетно дете в рамките на 10 минимални 

основни брутни заплати за 2014 г., в съответствие с чл.27 от Закон № 211/2004. 

Дори ищцата да не е запозната с правния смисъл на термините (искане за допълване на 

финансовата компенсация), при разглеждането на представените факти и целта на 

първоначалния иск, става ясно, че ищцата всъщност не е поискала допълването на авансова 

компенсация, а финансова компенсация, тъй като тя се позовава конкретно на разпоредбите на 

чл.27 от Закон № 211/2004. 

Съдът трябва да разграничи разпоредбите на чл.27, ал.1, буква а) от Закон № 211/2004 

във връзка с чл.21, ал.1, буква а) от същия закон (тези, които не са посочени в делото и 
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непълнолетните не са включени в тази категория лица, предвидена от закона) и разпоредбите 

на чл.27, ал.1, б) потвърдени с чл.21, ал.1, буква б) от Закон № 211/2004. 

Като потвърждава тези последни правни текстове, става ясно, че финансовата 

компенсация може да бъде отпусната на деца и на лицата, зависими от починалото лице в 

резултат на извършеното престъпление съгласно чл.1, какъвто е случаят в процеса [чл.21, ал.1, 

буква б)], като тези компенсации се отпускат за следните категории загуби: разходи за 

погребение и подкрепа, от които жертвата е лишена в резултат на престъплението (чл.27, ал.1, 

буква б). 

Съдът е бил длъжен правилно да разгледа съдебния иск връзка с решението, което 

искала да постигне ищцата и на въпросното субективно право, още повече, че чрез исканията в 

молбата на ищцата се е целяло конкретно и безспорно не допълването на авансовото плащане 

(съгласно чл.30 от Закон № 211/2004, който се отнася до отпускането на авансово плащане), но 

финансова компенсация по чл.27 от Закона. 

Освен това при разглеждането на делото съдът е трябвало също така да прецени, че 

чл.27, ал.2 относно ограничаването на размера на обезщетението до 10 минимални брутни 

заплати се прилага единствено за ситуациите, посочени в чл.27, буква а), а не за тези в чл.27, 

буква б), който не предвижда такова ограничение. 

 Този последен текст трябва да се разглежда в съответствие с разпоредбите на чл.30, ал.1 

от Закон № 211/2004, който определя максималната сума, платима като аванс, а не 

компенсацията като такава. Следователно, съгласно чл.27, буква б) от Закона, компенсацията 

може да надвиши тази граница. 

 

Казус 3 

С искова молба, подадена в окръжен съд B на 10.06.2015 под № XX от споменатата А.В. 

от името на малолетната А.С., жертва на трафик на непълнолетни лица по наказателно дело 

№ЗЗЗ, е поискана компенсация от 5 000 леи, за покриване на материални щети - разходи за 

хоспитализация, медицински тестове и психологическо консултиране. 

В исковата молба ищцата твърди, че дъщеря й, A.C., е била жертва на действията на 

ответника К.Г. който е осъден с окончателна присъда за престъпление трафик на малолетни и 

непълнолетни, деяние, инкриминирано в чл.211, ал.2 от Наказателния кодекс, чл.210, ал.1, 

точка а), б) Наказателен кодекс, престъпление от сексуален характер с непълнолетно лице, 

чл.220, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс. Ответникът излежавал присъда от 7 години затвор, 

съгласно Решение на Апелативен съд Б № хх / 04.07.2015. Обвиняемият е в несъстоятелност и 

не притежава движимо или недвижимо имущество. 

Към исковата молба ищцата прилага следните документи: разписка № хх от 06.08.2014 

г. за 225 леи, платени от А.С., на Университетска психиатрична болница "Проф. д-р Александру 

Обрегиа", удостоверяваща разходите за 9 дни хоспитализация като помощник на 

непълнолетната; разписка № хх / 19.05.2015 г. и фактура № хх /19.05.2015 г., за платени от A.B.  

800 леи за медицински услуги, предоставени на 2.08.2014 от SC Medical SRL; разписка № хх / 

15.05.2015 г. и фактура № хх / 15.05.2015 г., по които А.К. е платила сума от 1150 леи предаване 

за медицинска оценка и психологическо консултиране, предоставени на детето А.С. в периода 

от август 2014 г. до януари 2015 г.; разходен документ за пациент А.С., издаден от 

Университетската психиатрична болница в размер на 1233.49 леи. 

 Ищцата е призовала и двама свидетели, които са запознати с крехкото здравословното 

състоянието на младото момиче.  

 Де юре, исковата молба се основава на разпоредбата на Закон № 211/2004. 
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 По делото е изпратено искане до Адвокатската колегия на Б, за да бъдепосочен адвокат 

ex officio, а наказателна присъда номер x/F от 21 януари 2015 г., издадена от окръжен съд И по 

наказателно дело № XX,е постановена окончателно на 07.04.2015 г. с приложено наказателно 

решение хх/07.04.2015 г. на САВ, което показва, че обвиняемият С. Г., понастоящем в затвора 

на С., е осъден: 

- на 6 години лишаване от свобода и ограничаване на правата, предвидени в чл.66, ал.1, пар. а), 

б), г), д), е), н) и о) от НК за 4 години за престъплението трафик на непълнолетни. 

- на основание чл.220, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс и в синхрон съчетано с чл.396, ал.10 от 

Наказателно-процесуалния кодекс, същият обвиняем е осъден на 3 години лишаване от свобода 

и ограничаване на правата, предвидени в чл.66, ал.1, букви а), б), г), д), е), п) и о) от 

Наказателния кодекс на 2 години за престъплението секуален акт с непълнолетно лице. 

- на основание чл.38, ал.1 от Наказателния кодекс и чл.39, ал.1, т. б) от Наказателния кодекс и 

чл.45, ал.3, б. а) от Наказателния кодекс, обвиняемият К.Г. понастоящем трябва да изтърпи по-

дълга присъда от 6 години затвор, към която се прибавя 1/3 от 3-годишната присъда, така че 

обвиняемият да има присъдени 7 години затвор и 4 години ограничение на правата, предвидени 

в чл.66, ал.1, букви а), б), г), д), е), н) и о) от Наказателния кодекс. Горепосоченото решение 

задължава ответника К.Г. да плати сумата от 500 евро като обезщетение за на насени морални 

вреди на непълнолетната ищца, A.C. 

 Също така, в досието е добавено уведомление от община С., удостоверяващо, че 

понастоящем г-н К.Г. не е регистриран с движимо или недвижимо имущество в данъчния 

регистър. Затворът, където извършителят излежава присъдата, заплаща здравноосигурителната 

му вноска, тъй като доходът му е нулев. 

 В съдебното заседание на 18.06.2015 г. в открито заседание, ищцата A.B., майка на 

непълнолетната А.С. присъства и отправя искане молбата й да бъде приета, както е била 

формулирана, след като Съветът е отхвърлил свидетелските показания на двамата свидетели 

като недопустими в тази процедура, вземайки предвид заключенията на прокурора в този 

смисъл. 

Задача 

1. Посочете какво решение бихте приели, ако бяхте членове на съдебния състав, 

разглеждащ делото на А.В. като родител на непълнолетната A.C.? Аргументирайте 

Вашето мнение. 

2. Идентифицирайте грешките, допуснати в хода на делото, ако има такива и в 

процедурата по време на съдебната фаза.  

 

Представяне на правни решения 

 

 1. При прегледа на документите, представени в подкрепа на направените разходи, искът 

се оказва само частично обоснован, а именно за 3 408.49 леи. По този начин, съгласно чл.21 от 

Закон № 211 от 27 май 2004 г. за въвеждане на определени мерки за защита на жертвите на 

престъпления, финансова компенсация се отпуска при искане на жертвата на 

престъплението трафик на хора и трафик на малолетни и непълнолетни, което е 

инкриминирано в чл.210 и чл.211 от Наказателния кодекс. 

 

 На жертвата се предоставя финансова компенсация за определени категории щети, 

възникнали в резултат на престъплението, в случай че жертвите, съгласно предвиденото в чл.21, 

ал.1, буква а), наред с други, са имали разходи за хоспитализация и други видове медицински 

разходи. 

 Документите, подадени в досието по делото, а именно удостоверението от Кметството 

С, показват, че извършителят е в несъстоятелност и жертвата не е получила никакви 

обезщетения от застраховател. 
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 Тъй като са изпълнени всички изисквания за предоставяне на финансова компенсация, 

както е предвидено в чл.21 - чл.34 от Закон № 211 от 27 май 2004 г. за въвеждане на определени 

мерки за защита на жертви на престъпления, въз основа на документите, удостоверяващи 

разходите за медицинска помощ, предоставени на непълнолетната (разходи за хоспитализация 

и терапия), искът за обезщетение трябва да бъде допуснат до размер на 3 408.49 леи, сума, която 

се изплаща от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на правосъдието, в 

съответствие с чл.33, ал.1 от Закон № 211/2004. 

1. Процедурните грешки са следните: 

- Делото е разглеждано в открито заседание, в нарушение на чл.31, ал.1 от Закон № 211/2004. 

- Делото е разрешено без представяне от адвоката, назначен от съда, въпреки че е било наредено 

да се определи служебен адвокат на непълнолетната, жертва на трафик на непълнолетни, когато 

молбата е подадена за първи път; 

- Свидетелските показания са допустими в тази процедура, на основание чл.31, ал.3 от Закон № 

211/2004. 

 

 

Казус 4 

С подаването на искова молба в окръжен съд Х, непълнолетната ищца В.Р.Л., чрез 

нейния законен представител В.М.Е., е поискала отпускане на финансова компенсация въз 

основа на Закон № 211/2004. 

Чрез гражданското решение № xx / от 26 февруари 2016 г., издадено от окръжен съд X, 

направеното обжалване на основание на забавяне на подаването и следователно отхвърлянето 

на молбата за финансова компенсация, подадена от вносителя на искането V.M.E., като законен 

представител на непълнолетната V.R.L., е отхвърлено. 

При вземането на това решение първоинстанционният съд е счел, че в съответствие с 

чл.24, ал.1, б. а) от Закон № 211/2004 за въвеждане на определени мерки за защита на жертвите 

на престъпление, когато извършителят е известен, финансовата компенсация може да бъде 

отпусната на жертвата само, ако той/тя подаде молба в рамките на една година от последната 

присъда на наказателния съд. 

Наказателната присъда №xx от 22.02.2014 г., издадена от окръжен съд М., с която се 

осъжда обвиняемият XY за престъплението трафик на малолетни и непълнолетни, съгласно 

чл.211, ал.1 и 2, б. в) от Наказателния кодекс и съгласно чл.5 от Наказателния кодекс,  при което 

жертвата е непълнолетната В.Р.Л., е обявена за окончателна на 19.10.2014 г., с решение № 

xx/2014 на Апелативния съд на Б. 

За изпълнението на плащането, дължимо от ответника на непълнолетната 

жалбоподателка В.Р.Л., последната е призовала служител на правоприлагащите органи, който 

на 28.02.2015 г. я уведомява, че: "XY не притежава собственост и няма пари в банки или доходи, 

които да могат да бъдат използвани, и той се намира далеч, в Испания ". 

Искът за финансовакомпенсация е подаден на 4.02.2016 г., след едногодишния срок, 

определен в чл.24, ал.1, б. а) от Закон № 211/2004. 

В тази ситуация Окръжният съд оценява, че срокът от една година, предвиден от закона, 

е императивен и невъзможността за неговото изпълнение води до загуба на правото да бъде 

поискана финансова компенсация. 

Ищцата В.Р.Л. оспори това решение чрез законния си представител, като е поискала 

решението да бъде отменено и молбата да бъде приета от съда. 

В подкрепа на обжалването ищцата твърди, че първоинстанционният съд погрешно е 

тълкувал разпоредбата на чл.24, б. в) от Закон № 211/2004, с което се намалява неговата активна 

роля до обикновена математическа операция за изчисляване на едногодишния срок от датата 

на окончателното основание за изпълнение. 
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Въз основа на логическия метод, правните разпоредби следва да се тълкуват в 

съответствие с ефекта на неговото прилагане, а чл.24, б. в) от Закон № 211/2004 предвижда 

точно за ситуацията, която първоинстанционният съд е пренебрегнал, а именно изчисляването 

на едногодишния срок от момента, в който извършителят е в несъстоятелност или се укрива. 

В случая и двете изисквания, посочени в чл.24, б. в) от Закон № 211/2004 са изпълнени: 

извършителят е неплатежоспособен и се укрива. 

Изчисляването на едногодишния краен срок от окончателното присъждане на 

присъдата, без да се вземат предвид усилията на кредитора за събиране на дължимите му/й суми 

чрез изпълнение на плащането, поставя последния/та в ситуация, в която е задължен да изпълни 

присъдата в рамките на една година, а не на 3 г., както е предвидено в чл.3715 от Гражданския 

процесуален кодекс. Законодателят предвижда конкретно възможността да се подаде иск за 

финансова компенсация в рамките на една година от момента, в който се установи, че 

извършителят е в несъстоятелност, точно за да не ограничи достъпа до правосъдие. 

Жалбоподателката също така е показала, че е информирала първоинстанционния съд, че  

знае единствено за тригодишния краен срок за предявяване на иск за финансова компенсация и 

за задължението на съдебния изпълнител за установяване, че ответниците са в несъстоятелност. 

Тъй като ищцата първо се е обърнала към съдебния изпълнител за възстановяване на 

дълга от обвиняемите, правоприлагащият орган e констатирал, че длъжниците са били 

неплатежоспособни и когато ищцата е подала молба до съда за финансова компенсация, е 

изтекъл едногодишният краен срок от последната наказателна присъда, съдът с висша 

юрисдикция (апелативен съд) в своята резолюция от 17.04.2016 г. е внесъл в Конституционния 

съд оспорване на конституционността на чл.24, ал.1 от Закон 211/2004. С решение на 

Конституционния съд № хх/от 13 ноември 2016 г., оспорването на конституционността на 

чл.24, ал.1, б. а) от Закон № 211/2004 е отхвърлено, като се посочва, че правото да се търси 

финансова компенсация не следва да се бърка с изпълнението на съдебно решение, тъй като 

въпросното право е благо, осигурено от държавата, основано на принципа на социална 

справедливост и солидарност. С цел предотвратяване на евентуална злоупотреба или 

ограничаване на всякакви негативни ефектите върху стабилността и сигурността на 

гражданските правни отношения това, право може да се упражнява само в условията на 

предварително определен правен ред. Освен това изисквания относно вида на оспорваните 

права в обжалването не отричат правото като такова, но все пак обобщаването на 

упражняването на правото може да доведе до отричане или намаляване на законните права или 

интереси на трети лица, които държавата е задължена да защити на равен принцип. 

В съображенията на своето решение Конституционният съд се позовава на съдебната 

практика на Европейския съд по правата на човека, че по отношение на правото на достъп до 

правосъдие, по делото Z и други срещу Обединеното кралство Великобритания, чл.6, ал.1 от 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи може да бъде 

приложен за всяко лице, което смята, че неговото гражданско право е незаконно нарушено, но 

добавя, че "правото на достъп до районния съд не е абсолютно право и че "то може да бъде 

обект на определени ограничения, като правила за ограничаване или наредби, изискващи 

изплащане на гаранция ". 

В този контекст съдът, произнесъл се по обжалването на ищцата е счел, че искането за 

финансова компенсация трябва да бъде подадено в рамките на едногодишния срок от 

финалната наказателна присъда, както е предвидено в специалния закон, а не от датата на 

установяване, че извършителят е в несъстоятелност или в рамките на обикновения тригодишен 

срок, предвиден в чл.6 от Указ № 167/1958 за устава за ограничаване на отговорността. 

Изтъкнато е също така, че ищцата не е отправила искане за адресиране на последиците от 

изтичането на крайния срок, на основание на разпоредбата на Гражданско-процесуалния 

кодекс. Поради това, като се имат предвид и разпоредбите на Конституционния съд, е прието, 

че първоинстанционният съд законно е отхвърлил искането за финансова компенсация като 

закъсняло. 
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Задача 

Докажете обосновано дали решението на апелативния съд е правилно. 

Представяне на правно решение 

Съгласно чл.24, ал.1, б. а) и в) от Закон № 211/2004, когато деецът е известен, финансова 

компенсация може да бъде отпусната на пострадалия, ако той / тя е подал молба за финансова 

компенсация в рамките на една година от последната наказателна присъда. Разпоредбите на 

специалния закон имат предимство пред общите правни разпоредби относно ограниченията на 

отговорността. 
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РАЗДЕЛ 6 

 
 

 

ЖЕРТВИ НА ТРАФИКА НА ХОРА В РУМЪНИЯ  

ОТ ЧУЖДЕСТРАНЕН ПРОИЗХОД  
 

6.1. Приложимостта на Женевската конвенция от 1951 г. за присъждане 

на бежански статут на жертвите на трафика на хора  

Държавите-членки на Европейския съюз трябва да гарантират на гражданите на трети 

страни, които са жертви на трафика на хора, период за размисъл и възстановяване, така че те да 

могат да решат дали да сътрудничат или не на компетентните органи. През този период не може 

да бъде наложена мярка за напускане на територията, а при изтичане на периода за размисъл 

компетентните органи ще преценят дали е целесъобразно да се удължи престоят на засегнатото 

лице на тяхна територия за целите на разследването и съдебното производство; дали 

съответното лице ясно показва, че иска да сътрудничи; ако прекрати всички връзки с 

предполагаемите извършители. (Директива 2004/81/EО относно разрешението за 

пребиваване, издадено на граждани на трети страни, които са жертви на трафика на хора 

или които са били обект на действие за улесняване на незаконната имиграция, които 

сътрудничат на компетентните органи) 

Тази глава разглежда въпроса за чуждестранните граждани, които са жертви на трафика 

на хора, като се имат предвид две категории: 

• Чуждестранни граждани, които са жертви на трафика на хора, кандидати за форма на 

закрила (статут на бежанец, субсидиарна закрила). 

• Чуждестранни граждани, които са жертви на трафика на хора, ползващи се от присъден 

статут на толерантност. 

Търсещият убежище - чужденецът или лицето без гражданство, който/която е изразил/а 

желание да получи международна закрила, докато процедурата за предоставяне на убежище, 

свързана с неговата/нейната молба не е завършена. 

Ползващият се с международна закрила - чужденецът или лицето без гражданство, 

чийто статут на бежанец е признат или му е предоставена субсидиарна закрила съгласно закона. 

Бежанецът - чужденецът или лицето без гражданство, което отговаря на условията, 

предвидени в Конвенцията за статута на бежанците, приета в Женева, 28 юли 1951 г. (към която 

Румъния се е присъединила със Закон 46/1991) 

Лицето, което има основателен страх да бъде преследвано поради причини, свързани с 

раса, религия, националност, членство в определена социална група или политическо мнение, 

е извън страната на националността си и не е в състояние или, поради този страх, не желае да 

да се възползва от защитата на тази страна; или който няма гражданство и е извън страната на 

предишното си обичайно местопребиваване в резултат на такива събития, не е в състояние или 

поради този страх не желае да се върне в него. 

Лице, което има право на субсидиарна закрила означава гражданин на трета страна 

или лице без гражданство, което не се квалифицира като бежанец, но по отношение на който са 

доказани съществени основания да се смята, че това лице, ако се завърне в своята страна на 

произход, или в случая на лице без гражданство, в неговата или нейната страна на предишно 

обичайно местопребиваване, би имало реален риск да претърпи сериозна вреда и който не е в 
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състояние или поради такъв риск не желае да се ползва от защитата на тази страна; Съгласно 

Директива 2004/83/ЕО (относно минималните стандарти за признаването и правното 

положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като 

лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила и съдържанието на 

предоставената закрила), сериозните вреди се състоят от: а) смъртно наказание или екзекуция; 

б) изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание на кандидата за закрила в 

страната на произход; в) сериозна и индивидуална заплаха за живота или личността на 

цивилния гражданин поради безразборно насилие в ситуации на международен или вътрешен 

въоръжен конфликт. Гражданин на трета страна или лице без гражданство се изключва 

от правото на субсидиарна закрила, когато има сериозни основания да се счита, че: а) е 

извършил престъпление срещу мира, военно престъпление или престъпление срещу 

човечеството, съгласно определенията в международните актове, изготвени с цел дефиниране 

на такива престъпления; той/тя е извършил/а тежко престъпление; 

б) той/тя е виновен/а за действия, които противоречат на целите и принципите на 

Организацията на обединените нации, посочени в преамбюла и членове 1 и 2 от Хартата на 

Организацията на обединените нации; в) представлява опасност за общността или за 

сигурността на държавата-членка, в която се намира. 

Толерантност – право на оставане на територията за чужденци без право на пребиваване 

и които по обективни причини не могат да напуснат държавата, която допуска толериран 

статус. 

В настощия европейски и международен контекст Румъния и България са включени в 

т.нар. "Балкански маршрут" на незаконната миграция. Основен проблем през последните 

години на национално и международно ниво е трафикът на хора, който често има тясна връзка 

с незаконната миграция. Уязвима категория лица са бежанците. Последица от уязвимия им 

статус, опустошителните загуби, които са преживели, и техните несигурни житейски ситуации 

биват налице, докато станат достъпни трайни решения. Сред факторите, които увеличават 

риска от трафик на бежанци са тяхната физическа уязвимост; социална, икономическа и 

политическа маргинализация; виктимизиране от страна на контрабандисти, улесняващи 

движението на бежанците; опит със сексуално насилие; социална изолация или други 

негативни последици в резултат на сексуално насилие; натиск за ангажиране в сексуален живот; 

тежки нарушения на семейната структура; и липса на правна защита. 

Престъплението трафик на хора представлява нарушение на човешките права на 

жертвите. Лицата, които са били или са изложени на риск от трафик, могат да имат основателен 

страх от преследване. Трябва да се вземе предвид потенциалната нужда от международна 

закрила на лицата, които са били обект на трафик или са изложени на риск от трафик. Това 

включва оценка на потребностите от закрила съгласно Конвенцията за статута на бежанците 

от 1951 г., както и допълнителни форми на защита, включително субсидиарна закрила, 

съгласно определението в Директива 2004/83/ЕО относно минималните стандарти за 

признаването и статута на бежанци на гражданите на трети страни или на лица без гражданство 

бежанци или признаването им като лица, които по други причини се нуждаят от международна 

закрила, и съдържанието на предоставената закрила. 

В някои отношения трафикът на хора прилича на контрабандата на мигранти, но все пак 

има ясни различия. Връзката между мигранта и контрабандиста завършва или с пристигането в 

местоназначението, или с изоставянето на пътника по маршрута. Жертвите на трафика на хора 

се различават от мигрантите, които са били контрабандирани, поради продължителния 

характер на експлоатацията, на която са подложени, което включва сериозни и продължаващи 

злоупотреби с техните човешки права от страна на трафикантите. 



69 
 

Не всички жертви или потенциални жертви на трафик попадат в обхвата на 

определението за бежанец от Конвенцията от 1951 г. относно статута на бежанците. За да 

бъдат признати за бежанци, всички елементи на определението за бежанци трябва да 

бъдат изпълнени 

Въпроси относно дефинициите 

Основната цел на Конвенцията срещу транснационалната престъпност и нейните 

допълнителни протоколи срещу трафика и контрабандата е контролът на престъпността. 

Документите се стремят да дефинират престъпните дейности и да насочват държавите към най-

добрите начини за борба с тях. При това обаче те предоставят полезни насоки за някои аспекти 

на защитата на жертвите и следователно представляват полезна отправна точка за всеки анализ 

на нуждите от международна закрила, възникващи в резултат на трафика на хора. 

Член 3 от Протокола за борба с трафика на хора (Протокол срещу контрабандата на 

мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната 

организирана престъпност) 

"За целите на настоящия протокол": 

а) "трафик на хора" означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването 

или получаването на лица чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда, 

отвличане, измама, злоупотреба на власт или с положение на уязвимост или на даване или 

получаване на плащания или обезщетения за постигане на съгласието на лице, което има 

контрол над друго лице, с цел експлоатация. Експлоатацията включва, като минимум, 

експлоатацията на проституцията на други лица или други форми на сексуална експлоатация, 

принудителен труд или услуги, робство или практики, подобни на робството, принудително 

задържане или отстраняване на органи; 

 б) съгласието на жертва на трафик на хора за предвидената експлоатация, посочено в 

подпараграф а) на този член, е без значение, когато са използвани някое от средствата, посочени 

в подпараграфа); 

 в) Набирането, транспортирането, прехвърлянето, превозването или доставянето на дете 

с цел експлоатация се счита за "трафик на хора", дори ако това не включва нито едно от 

средствата, посочени в подпараграфа) от настоящия член; г) "дете" означава всяко лице на 

възраст под осемнадесет години. " 

 По този начин протоколът за трафик дефинира трафика чрез три основни и 

взаимосвързани групи елементи: 

Законът: наемане, транспортиране, трансфер, укриване или доставяне на лица; 

Средствата: чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда, отвличане, 

измама, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с уязвимо положение или предоставяне или 

получаване на плащания или обезщетения за постигане на съгласието на лице, което има 

контрол над жертвата; 

Целта е експлоатацията на жертвата, включително, като минимум, експлоатацията на 

проституцията на други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд 

или услуги, робство или практики, подобни на робството, робство или отстраняване на органи. 

 Някои жертви или потенциални жертви на трафик могат да попаднат в определението за 

бежанец, съдържащо се в чл.1А, ал. 2 от Конвенцията от 1951 г. и следователно могат да имат 

право на международна закрила за бежанци. Тази възможност не на последно място се съдържа 

в клаузата за спасяване, съдържаща се в чл.14 от Протокола за трафика, който гласи: "Нищо в 

настоящия протокол не трябва да засяга правата, задълженията и отговорностите на държавите 
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и лицата по международното право, включително международното хуманитарно право и 

международното право по правата на човека, и по-специално, когато е приложимо, 

Конвенцията от 1951 г. и Протоколът от 1967 г. относно статута на бежанците и принципа на 

неосъществяване на принудително връщане на бежанците, който се съдържа в тях. " 

 Молба за международна закрила, подадена от жертва или потенциална жертва на 

трафик, може да възникне в редица отделни обстоятелства. Жертвата може да е била жертва на 

трафик в чужбина, може да е избягала от своите трафиканти и може да потърси защитата на 

държавата, в която се намира понастоящем. Жертвата може да е била жертва на вътрешен 

трафик на национална територия, може да е избягала от нейните или неговите трафиканти и да 

е избягала в чужбина в търсене на международна закрила. Съответното лице може да не е било 

жертва на трафик, но може да се страхува да стане жертва на трафик и може да е избягало в 

чужбина в търсене на международна закрила. Във всички тези случаи трябва да се установи, че 

засегнатото лице има "основателен страх от преследване", свързан с едно или повече от 

основанията, съдържащи се Конвенцията, за да бъде признато за бежанец. 

Основателен страх от преследване  

Това, което се равнява на основателен страх от преследване, ще зависи от конкретните 

обстоятелства на всеки отделен случай. Преследването може да се счита за свързано със 

сериозни нарушения на човешките права, включително заплаха за живота или свободата, както 

и други видове сериозни вреди или непоносимо затруднение, оценени в светлината на 

мненията, чувствата и психологическата структура на кандидата за убежище. 

В тази връзка, развитието на международното право при криминализиране на трафика 

може да помогне на лицата, вземащи решения, да определят същността на различните актове, 

свързани с трафика, които трябва да бъдат преследвани от закона. Следователно, исканията за 

убежище, подадени от жертви на трафик или потенциални жертви на трафик, трябва да бъдат 

разгледани подробно, за да се установи дали вредата, която е предизвикала основателен страх 

в резултат на опита от трафик или в резултат на очакване на акт, свързан с трафик, представлява 

преследване в конкретния случай. Съществуващите в трафика практики са такива форми на 

тежка експлоатация като отвличане, задържане, изнасилване, сексуално поробване, 

принудителна проституция, принудителен труд, отстраняване на органи, физически побои, 

глад, лишаване от медицинско лечение. Такива актове представляват сериозни нарушения на 

правата на човека, които като цяло ще представляват преследване. 

В случаите, когато деянието по трафик на кандидата за убежище се определя като 

еднократен акт, който няма вероятност да бъде повторен, все пак може да бъде целесъобразно 

лицето да бъде признато за бежанец, ако съществуват убедителни причини, произтичащи от 

предишни преследвания, при условие че са изпълнени другите взаимосвързани елементи от 

определението за бежанец. Това би включвало ситуации, в които преследването, претърпяно по 

време на опита за трафик, дори и в миналото, е било особено жестоко и индивидът изпитва 

трайни психологически последици, които биха направили нетърпимо връщането в страната на 

произход. С други думи, влиянието върху индивида на предишното преследване продължава. 

Характерът на вредата, претърпяна по-рано, също ще окаже въздействие върху мненията, 

чувствата и психологическата структура на кандидата за предоставяне на убежище и по този 

начин ще повлияе на оценката за това, дали в бъдеще някоя бъдеща вреда или основателн страх 

биха се равнявали на преследване в настоящия случай. 

Освен преследванията, претърпени от отделни лица в процеса на трафик, те могат да 

бъдат изправени пред репресии и/или евентуален повторен трафик, ако бъдат върнати на 

територията, от която са избягали или откъдето са трафикирани. Например, сътрудничеството 

на жертвите с властите в страната на убежище или страната на произход в процеса на 
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разследване може да увеличи риска от нанасяне на щети от страна на трафикантите при 

завръщането, особено ако трафикът е извършен от международни мрежи за трафик. 

Репресиите от страна на трафикантите биха могли да доведат до преследване в 

зависимост от това дали действията, които предизвикват страх включват сериозни нарушения 

на човешките права или други тежки вреди или непоносими затруднения и до оценка на тяхното 

въздействие върху засегнатото лице. Репресиите от страна на трафикантите биха могли да бъдат 

причинени и на членовете на семейството на жертвата, което би могло да породи основателен 

страх от преследване за жертвата, дори ако той или тя не са били подложени пряко на подобни 

репресии. Предвид, че често се касае за сериозни нарушения на правата на човека, повторното 

трафикиране обикновено би се равнявало на преследване. 

Освен това жертвата може да се страхува от отхвърляне, дискриминация или наказание 

от страна на семейството и/или местната общност, или в някои случаи от властите при 

завръщането си. Подобно отношение възниквав случаите на жертвите на трафик с цел 

проституция. В отделен случай, тежкото отхвърляне, дискриминация или наказване могат да 

прераснат до степен на преследване, особено ако настъпи влошаване в резултат на  травмата, 

претърпяна по време и в резултат на процеса на трафик. Когато индивидът се опасява от такова 

отношение, страхът от преследване е различен, но не по-малко съществен от страха от 

преследване в резултат на продължаващо излагане на насилието, което се случва в случаите на 

трафик. Дори ако отхвърлянето или наказанието от страна на членовете на семейството или 

общността не се повиши до степен на преследване, такова отхвърляне и изолация от мрежите 

за социална подкрепа може всъщност да повиши риска от повторно трафикиране или от 

излагане на отмъщение и репресии, което може да доведе до обоснован страх от преследване. 

 Агенти на преследване 

 Въпреки че преследването често се извършва от властите на дадена държава, то може да 

се извърши и от отделни лица, ако действията по преследване са "съзнателно толерирани от 

властите или ако властите откажат или се окажат неспособни да предложат ефективна защита". 

В повечето ситуации, включващи жертви или потенциални жертви на трафик, преследващите 

действия произтичат от лица, тоест трафиканти или престъпни предприятия, или в някои случаи 

членове на семейството или общността. При тези обстоятелства също така е необходимо да се 

проучи дали властите в страната на произход са в състояние и желаят да защитят жертвата или 

потенциалната жертва при нейното завръщане. 

 Място на преследването 

 За да попадне в обхвата на чл.1А, ал. 2 от Конвенцията от 1951 г., кандидатът трябва да 

е извън страната си на произход и поради основателен страх от преследване да е в 

невъзможност или да не желае да се възползва от защитата на тази страна. Изискването за 

пребиваване извън страната не означава, че човекът трябва да е напуснал поради основателен 

страх от преследване. Когато този страх възниква след като той или тяе напуснал/а страната на 

произход, той или тя би бил бежанец на място, при условие че са изпълнени другите елементи 

в определението за бежанец. По този начин, дори жертвите на трафик да не са напуснали 

страната поради обоснован страх от преследване, такъв страх може да възникне след напускане 

на страната им на произход. В такива случаи на това основание следва да се разглежда молбата 

за предоставяне на статут на бежанец. 

 Дали страхът от преследване възниква преди напускане страната на произход или след 

това, мястото, където се извършва преследването, е важен аспект при правилната оценка на 

исканията за убежище, подадени от лицата, които са били обект на трафик. Конвенцията от 

1951 г. изисква бежанецът да докаже основателен страх от преследване по отношение на 

неговата или нейната страна на националност или обичайно местопребиваване. 
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 Когато някой е станал жертва на трафик в собствената си страна или се страхува да да 

не стане жертва на трафик и избяга в друга в търсене на международна закрила, връзката между 

страха от преследване, мотивацията за напускане и нежеланието за връщане е очевидна и всяка 

международна закрила трябва да се определят по отношение на заплахата, която се поражда за 

лицето, ако той или тя бъдат задължени да се върнат в страната на националност или обичайно 

местопребиваване. Ако не се установи такъв основателен страх по отношение на страната на 

произход, би било уместно държавата, от която е отправено искане за убежище, да отхвърли 

искането за статут на бежанец. 

 Обстоятелствата в страната на произход или на обичайно пребиваване на жалбоподателя 

са основната отправна точка, според която трябва да се определи съществуването на обоснован 

страх от преследване. Въпреки това, дори когато експлоатацията на жертва на трафик се 

извършва главно извън страната на произход, това не изключва наличието на обоснован страх 

от преследване в собствената страна на лицето. Трафикът на хора през различни международни 

граници води до сложна ситуация, която изисква широк анализ, като се вземат предвид 

различните форми на вреда, настъпили в различни точки и етапи по маршрута на трафика. 

Необходимо е да се обърне дължимото внимание на непрекъснатия и взаимосвързан характер 

на поредицата действия по преследване, свързани с транснационалния трафик. 

 Причинно-следствената връзка ("в резултат на") 

 За кандидатстване за статут на бежанец, основателният страх на индивида от 

преследване трябва да е свързан с едно или повече от основанията, съдържащи се в 

Конвенцията, тоест трябва да бъде породен поради "по причини, свързани с: "раса, религия, 

националност, членство в определена социална група или политическо мнение. Достатъчно е 

основанието, съдържащо се в Конвенцията да бъде релевантен фактор, допринасящ за 

преследването; не е необходимо това да е единствената или дори доминираща причина. В много 

юрисдикции причинно-следствената връзка ("в резултат на") трябва да бъде изрично 

установена, докато в други държави причинно-следствената връзка не се разглежда като 

отделен въпрос за анализ, а се включва в холистичния анализ на определението за бежанец. Във 

връзка с молбите за убежище, свързани с трафик, трудният проблем за вземащите решения е 

вероятно да бъде свързан основателният страх от преследване с някое от основанията, 

съдържащи се в Конвенцията. Когато преследващият приписва или присъжда на жалбоподателя 

основание, съдържащо се в Конвенцията, това е достатъчно, за да се удовлетвори причинно-

следствената връзка. 

 В случаите, когато съществува риск от преследване от страна на недържавен участник 

по причини, свързани с някое от основанията на Конвенцията, се установява причинно-

следствената връзка, независимо дали липсата на държавна защита е свързана с Конвенцията. 

Като алтернатива, когато рискът от преследване, упражняван от недържавен актьор, не е 

свързан с основание от Конвенцията, но невъзможността или нежеланието на държавата да 

предложи защита е от съображения, основани на Конвенцията, също се установява причинно-

следствената връзка. 

Основания, съдържащи се в Конвенцията 

Причинно-следствената връзка може да бъде установена към всяко едно от основанията 

на Конвенцията или към комбинация от тези основания. Въпреки че успешното предявяване на 

статут на бежанец е необходимо да установи причинно-следствена връзка само към едно 

основание, един цялостен анализ на случаите на трафик често може да разкрие редица 

взаимосвързани кумулативни основания. 

Раса: За целите на дефиницията на бежанците расата е определена като включваща 

"всички видове етнически групи, които се отнасят към " раси "в общия смисъл на думата. 
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Религия: По същия начин хората могат да бъдат насочени към трафиканти, защото 

принадлежат към определена религиозна общност, т.е. те могат да бъдат обект на трафик, 

защото тяхната вяра или убеждения ги идентифицира като член на уязвима група при 

конкретните обстоятелства, ако например е известно, че властите не осигуряват адекватна 

защита на определени религиозни групи. 

Националност: тя има по-широко значение от гражданството. Тя може по същия начин 

да се отнася до членство в етническа или езикова група и може да се припокрие (частично) с 

термина "раса". Трафикът на хора може да се превърне в избран метод за преследване на 

членовете на определена национална група в контекст на вътрешноетнически конфликт в 

рамките на една държава, при който определени групи се ползват с по-малки гаранции за 

защита. 

Членство в определена социална група: Жертвите и потенциалните жертви на трафик 

могат да бъдат квалифицирани като бежанци, когато може да се докаже, че се страхуват от 

преследване поради причини, свързани с членството им в определена социална група. При 

установяване на това основание не е необходимо членовете на определена група да се познават 

или да се асоциират помежду си като група. Необходимо е обаче те да имат обща 

характеристика, различна от риска от преследване или да бъдат възприемани като група от 

обществото. Общата характеристика често е тази, която е вродена, неизменна или по друг начин 

фундаментална за идентичността, съзнанието или упражняването на човешките права. 

Процесът на преследване срещу група може да е от значение за повишаване на видимостта на 

групата, без да е нейната определяща характеристика. 

Жените са пример за социална подгрупа на индивиди, които се определят от вродени и 

неизменни характеристики и често биват третирани различно от мъжете. 

Политическо мнение: Индивидите могат да бъдат набелязани за попадане в трафик, 

защото притежават определено политическо мнение или ако се възприеме, че имат такова. 

Подобни съображения се отнасят и за другите основания на Конвенцията, а именно, че в 

зависимост от обстоятелствата, отделните лица могат да бъдат набелязани за попадане в трафик 

поради действителните или предполагаеми политически възгледи, които ги превръщат в 

уязвими и е по-малко вероятно да се ползват от ефективната защита на държавата. 

6.2. Анализ на румънската правна рамка за борба с трафика на хора и 

за правния режим за чужденци  

 Основното законодателство, регламентиращо релевантни и изрично предвидени 

разпоредби за чуждестранни граждани, жертви на трафик на хора, е Закон № 678/2001 за 

предотвратяване и борба с трафика на хора; Извънредна наредба на правителството (ГЕО) 

№ 194/2002 относно чужденците в Румъния; Закон № 122/2006 относно убежището в Румъния. 

Чужденците, които са жертви на трафика на хора и кандидати за международна закрила, 

попадат под разпоредбите на Закон № 122/2006 за убежището в Румъния (допълнен), който 

установява правния режим на чужденците, кандидатстващи за международна закрила в 

Румъния, правния статут на чужденците, ползващи се с международна закрила в Румъния, 

процедурата за определяне на държавата-членка, отговорна за разглеждането на молбата за 

убежище и условията за присъждане на статута, както и отхвърлянето и прекратяването на 

временната закрила. Член 5 индекс 1 съдържа разпоредби относно уязвимите лица (търсещи 

убежище, които се нуждаят от специални условия за приемане), като например жертвите на 

трафика на хора. Класификацията в категорията на уязвимите лица се определяот 

специалистите от Генералния Инспекторат по имиграция, въз основа на индивидуална оценка, 

след като се подаде молба за убежище във възможно най-кратък срок. 
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Закон № 678/2001 за предотвратяване и борба с трафика на хора (съгласно  

измененията и допълненията) съдържа разпоредби за чужди граждани, които са станали 

бежанци (чл.37, 38, чл.38, индекс 1, чл.39, чл.39, индекс 1, чл. 40, член 41). Съгласно закона 

Румъния улеснява връщането в страната по произход на чужденци, жертви на трафик, без 

неоправдано забавяне и осигурява транспортирането им в безопасни условия до румънската 

държавна граница, освен ако в двустранните споразумения не е предвидено друго. 

Трафикираните чуждестранни граждани могат да бъдат настанени в специални 

центрове, създадени съгласно ГЕО 194/2002 за чуждестранните граждани, без да бъдат 

задържани; в тази връзка администрацията на центровете е установила отделни зони, отделени 

от тези за задържаните чужденци (чл.38, ал.1, закон 678/2001). 

Въпреки че законът предвижда места в центровете, като е предвидено в ГЕО 194/2002, 

на практика няма такива специални места в обекта, където биха могли да бъдат настанени 

чуждестранни граждани, които са жертви на трафик. 

Чл.38, ал.2 от Закон 678/2001 предвижда, че ако чужденецът, жертва на трафик, 

кандидатства за форма на закрила в Румъния, той/тя може да бъде настанен/а в районните 

центрове за настаняване и за процедурите за търсещите убежище по Закона 122/2006. В 

Румъния има шест регионални центъра за търсещи убежище (Букурещ, Гюргево, Галати, 

Радаути, Сомкута Маре, Тимишоара).  

Настаняването се одобрява от Генералния инспекторат по имиграция по искане на 

компетентните органи. Съгласно този член чуждестранните жертви трябва да бъдат 

информирани в местата за настаняване на език, който те разбират, за съдебните и 

административните процедури, които трябва да следват, и че те също могат да се възползват от 

психологическа, медицинска, социална помощ, лекарства и храна при същите условия като 

румънските жертви. Законът също така съдържа разпоредби, според които "чуждите граждани, 

жертва на трафик, получават необходимата правна помощ за упражняване на правата си в 

наказателното производство във всички фази на процеса, разпоредбите на Закон 211/2004 за 

защита на жертвите на престъплението да се прилага по подходящ начин и към жертвите на 

трафик" (чл.44 от Закон 678/2001). По отношение на непълнолетните чужденци, придружаващи 

жертвите на трафик или ако самите те са жертви, трябва да бъдат прилагани правилно 

разпоредбите относно чужденците в Румъния (чл.41 от Закон 678/2001). 

Чл.38, ал.2 от Закон 678/2001 е непълен, тъй като той не посочва изрично кои 

компетентни органи могат да поискат от страна на Генералния инспекторат по имиграция 

настаняване на търсещите убежище в регионалните центрове. Също така на практика има 

малко специалисти, които могат да предоставят помощни услуги на чужденци, жертви на 

трафик; тази констатация се основава на факта, че помощта, предоставена на чужд 

гражданин, жертва на трафик, изисква много добро познаване както на проблема с трафика 

на хора, така и на правния статут на чужденците. 

Като цяло в Румъния специалистите и организациите, предоставящи услуги за 

подкрепа, са фокусирани единствено върху една целева група (предимно подпомагане на 

румънски граждани, които са жертви на трафик, подпомагане само на търсещи убежище, 

бежанци, мигранти, които са жертви на трафик). 

Със Закон № 230/2010 за изменение и допълнение на Закон № 678/2001 бе въведен чл.38 

индекс 1, който предвижда, че разпоредбите, свързани с румънските граждани, които са жертви 

на трафик, се прилагат и за жертви на трафик, които са граждани на държава-членка на 

Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство. 

Чл.38, индекс 1 от Закон 678/2001не съдържа разпоредби, свързани с жертви на 

трафик, които са чужденци от трети страни извън Европейския съюз, като се има предвид, 
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че през годините жертвите, идентифицирани от властите или неправителствени 

организации, не идват от държавите-членки на ЕС или от Европейско икономическо 

пространство. Затова се налага промяна в този член, разширяване на обхвата му спрямо 

всички чужденци, които са жертви на трафик, независимо от тяхната страна на произход. 

  Ако чужденците, които са жертви на трафик, не притежават документ за самоличност 

или последният е изгубен, откраднат или унищожен, Министерството на вътрешните работи 

може да поиска от посолствата, акредитирани в Румъния, да издадат нов паспорт или документ 

за пътуване, според необходимото за тях, с изключение на търсещите убежище или 

бенефициентите на закрила в Румъния (чл.39 от Закон 678/2001). 

  Чл.39 индекс 1 Закон 678/2001 съдържа разпоредби относно периода за възстановяване 

и размисъл и ситуациите, в които те могат да бъдат прекратени, като издаде режим на 

толерантност за пребиваване в Румъния. Анализът на чл.39 индекс 1 Закон 678/2001 изисква 

изпълнение във връзка с чл.106 индекс 1 и чл.106 индекс 2 на ГЕО 194/2002 спрямо  чужденците 

в Румъния. 

  Съгласно Закон 678/2001, доколкото има разумни основания да се смята, че чужденецът 

е жертва на трафик, той може да се възползва от период за размисъл и възстановяване до 90 дни, 

за да се възстанови, да излезе от влиянието на извършителите и да вземе съзнателно решение 

относно сътрудничеството с компетентните органи, по време на което получава статут на 

толерантност за пребиваване в Румъния от Генералния инспекторат по имиграция по искане 

на прокурора или на съда. Периодът на размисъл и възстановяване от 90 дни може да бъде 

прекратен по чл.39 индекс 1 от Закон 678/2001, в случаите, когато: изглежда, че жертвите на 

трафик възстановяват контакта с нарушителите по собствена инициатива; съществува опасност 

за обществения ред и националната сигурност; статутът на жертвата е неоснователно 

предоставен". 

  Съгласно ал.4 от чл.106 индекс 1, ГEO 194/2002, прокурорът посредством заповед или, 

където е уместно, съдът, чрез издаване на решение, постановява режим на толерантност 

(гратисен период), когато има основателни причини да се смята, че чужденецът без право на 

престой е жертва на трафик на хора и неговото/нейното присъствие в Румъния е необходимо за 

правилното наказателно производство. Съгласно разпоредбите на чл.106 индекс 2 от ГEO 

194/2002, толерансът/гратисният период се предоставя за период от шест месеца и може да бъде 

удължен за допълнителни периоди до шест месеца, докато не бъдат отстранени причините за 

предоставянето му; що се отнася до ал.4 от чл.106 индекс 1, гратисният период може да бъде 

удължен до края на процеса.  

  На гражданина, ползващ гратисен период се допуска достъп до пазара на труда при 

условията, предвидени от закона за румънски граждани. Чужденецът е длъжен да се явява на 

всеки два месеца или при повикване от Генералния инспекторат по имиграция (ГИИ), който е 

издал документа, и да уведомява за всяка промяна на адреса по местоживеене. Гратисният 

период има ограничена териториална валидност в рамките на компетентността на ГИИ, 

която е издала документа, и всяко движение извън тези рамки е позволено само след 

предварително одобрение. 

  Разширеното тълкуване на чл.106 индекс 1 от ГЕО 194/2002 гласи, че ако има 

основателни причини да се смята, че чужденец без право на пребиваване в Румъния е жертва на 

трафик, прокурорът (чрез нареждане) или съдът (чрез издаване на решение) може да допусне 

режим на толерантност/гратисен период и Генералният инспекторат по имиграция ще издаде 

документа, удостоверяващ статута на толерирано лице. 

  Текстът на чл.106, индекс 1 е непълен по отношение на факта, че той не посочва изрично 

дали прокурорът или съдът предоставят режим на толерантност/гратисен период ex officio или 

при поискване, нито мерките за защита на чужденец, който е признат за жертва на трафик на 
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хора, доколкото прокурорът или съдът не биха постановилирежим на толерантност/гратисен 

период. Чл.106, индекс 1 насочва към ал.3 само за оспорване на решението на ГИИ (параграф 1), 

когато този орган има компетентност да предостави статут на толерирано лице пред 

компетентния апелативен съд на съответната територия в рамките на пет дни от датата на 

уведомяване за решението на ГИИ, последвано от окончателно съдебно решение в рамките на 

30 дни. 

  ГЕО 194/2002 и Закон 678/2001 нямат разпоредби относно статута на толерираното лице, 

които да се прилагат спрямо чужденци, които са предполагаеми жертви на трафик на хора, ако 

разследването/наказателното разследване е на ранен етап (напр. чужденците са подали жалба до 

полицията, досието все още не е изпратено до прокурора). 

 Чл.106, ал.2 от ГЕО 194/2002 определя границите на толерантност само в рамките на 

компетентността на ГИИ, която е издала документа, и всяко движение извън него изисква 

предварително одобрение. Разпоредбите на този член следва да бъдат изменени и адаптирани 

към ситуациите, които се срещат на практика. Например чужденецът придобива статут на 

толерирано лице, но намира работа извън компетентността на ГИИ или трябва да пътува за 

определени съдебни производства в други райони на страната. Оценява се фактът, че особено 

в случая на чужденци, които са жертви на трафика на хора, те трябва да се възползват от правото 

на свободно движение в Румъния, без да е необходимо да ходят често в териториалната 

юрисдикция на ИГИ, за да направят уведомление/поискат разрешение. 

 Чл.106, ал.2 от ГЕО 194/2002 предвижда, че прокурорът може да удължи статута на 

гратисния период на лицето до края на наказателните производства. ГEO 194/2002 предоставя 

основно ограничено право на пребиваване до приключване на наказателните производства, 

въпреки че може да има съдебни процеси, за които би било допълнително обосновано 

присъствието на чужденците в страната, дори след края на съдебния процес (т.е. разпоредбите 

на дял II, глава II Граждански дела (за парично и непарично обезщетение), Наказателно-

процесуалния кодекс, чл.27 за случаите на граждански дела пред граждански съд). 

                             

6.3.Казус 

           Престъпление трафик на хора, чуждестранен гражданин- жертва, процедура за 

предоставяне на убежище 

            Пред Апелативния съд в град Б е висящо обжалването, внесено от прокуратурата, към 

Върховния касационен съд в град Б - Дирекция за разследване на организираната престъпност 

и тероризма срещу наказателно решение на Съда на град Б.  

Присъдата на Съда Б (произнесена през 2013 г.) гласи следното: по чл. 11 параграф 2 

буква а) във връзка с чл. 10, буква г) на румънския Наказателно-процесуален кодекс, 

оправдателна присъда на обвиняемите А.Х. и С.А.И.Н. за престъплението трафик на хора 

с цел трудова експлоатация (A.Х. е роден в Ливан с ливанско и американско двойно 

гражданство с право на местожителство в САЩ, обявено от избрания от него адвокат) 

(С.А.И.Н. е чилийски и йордански гражданин, пребиваващ в Румъния). 

За да се произнесе това решение, първият съд (Трибуналът) огласи следното: 

С обвинителния акт на прокуратурата са изпратени на съд подсъдимите А.Х. и С.А.И.Н. 

за престъплението "трафик на хора с цел трудова експлоатация" (съгласно законодателството 

в сила по онова време, а именно чл. 12, параграф 1 и параграф 2, буква а) от закон 678/2001, с 

прилагането на чл. 41, параграф 2 от румънския наказателен кодекс).  
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В действителност, подсъдимите А.Х. и С.А.И.Н. през септември-октомври 2008 г., 

съгласно предишно тяхно общо съгласие, са провели самостоятелни материални действия за 

набиране на служители, осигуряване на транспорт, приемане и настаняване чрез измама, дълг, 

заплахи, задържане на паспорти и отказ за връщане на тези документи, за да се попречи на 

жертвите да напуснат Румъния, за целите на трудова експлоатация, при  нарушаването на 

правните норми относно условията на труд, заплащане, здраве и безопасност, и при липса 

трудови договори за общо 13 граждани на Република Хондурас, съответно увредените лица: (1) 

Р.А.Й.Н, (2) А.А.М.Д, (3) Л.Л.М.Г., (4) Х.Ц.Н.Д, (5) М.И.Е., (6) В.А.Т., (7) Г.А.Н.Е., (8) 

М.Б.Д.А., (9) П.Г.А.Ф., (10) Ц.А.А.Й, (11) М.П.Е.Е., (12) CMM, (13) Ф.Г.М.А. 

Обвинителният акт се основава на следните доказателства: 

Показания на пострадалите; показания на девет свидетели, които са работили в 

компанията на двамата подсъдими в Румъния, финансова информация на румънската компания 

(това, че са имали дългове към държавата и не са плащали навреме на румънските служители), 

телефонни разговори между подсъдимите, съответно между подсъдимите и други лица в 

дружеството за чужденците от Хондурас, банкови извлечения от компанията на подсъдимите, 

информация за броя на влизанията и излизанията от страната на двамата подсъдими, писма до 

Интерпол, в търсене на подсъдимия А.Х. (за период от време той останал в Ливан и по-късно 

се премества в САЩ), снимки на паспорта на чужденците в Хондурас, записи, свързани със 

задържане на обвиняемия в дома му, имейл кореспонденция между агенцията за набиране на 

персонал в Хондурас и румънската фирма за наемане на персонал.  

По време на разследването са били изслушани: ответникът и 15 свидетели, чиито 

показания са регистрирани и се прилагат към преписката.  

При анализа на документите по делото, Съдът посочва следните факти: 

През ноември 2008 г. Дирекцията за разследване на организираната престъпност и 

тероризма (DIOCT), е бил уведомена от Главния инспекторат на Гранична полиция, за това, че 

са открити редица граждани на Хондурас през октомври 2008 г. в град Б ... в Румъния от 

контролните органи на Инспекцията по труда, извършващи стопанска дейност в павилиони за 

вестници и без правни документи; като веднъж, при проверка, те заявяват, че са били жертви 

на трафик с цел трудова експлоатация, били наети в тяхната страна на произход в съответствие 

с обещанието за добре платени работни места в Румъния, но в местоназначението са настанени 

в нехигиенични условия, техните паспорти са били задържани под предлог, че ги предпазват от 

възможна кражба, те не са били заплатени за извършената работа, а когато те са поискали 

паспортите си обратно, за да се завърнат в страната си на произход, те били принудени да платят 

сума в размер на приблизително 4000 долара, пари, които те очевидно не са имали.  

В резултат на проверката, са били идентифицирани следните хондураски граждани, 

които признават, че са били жертви, като са били изслушани с писмени показания в 

присъствието на сертифициран преводач на испански език: (1) Р.А.Й.Н, (2) А.А.М.Д, (3) 

Л.Л.М.Г., (4) Х.Ц.Н.Д, (5) М.И.Е., (6) Д.Д.С., (7) Г.А.Н.Е., (8) М.Б.Д.А., (9) П.Г.А.Ф., (10) 

Ц.А.А.Й, (11) М.П.Е.Е., (12) C.M.M, (13) Ф.Г.М.А. 

В доказателствата по делото във връзка с престъпните дейности, извършвани и по време 

на проверката, съдът отбелязва, че през 2008 г. гореспоменатите жертви са били наети в 

Република Хондурас от "И.Ж.Ц.Р." агенцията за трудово посредничество, спонсорирана от 

Ж.Р.Е., който след строг подбор ги заставил да подпишат трудовия договор на английски език; 

договорът, по който те ще бъдат наети от румънска фирма, Х.Ц "ИС" С.Р.Л е целял да им 

осигури работа като продавачи на сергии в търговски центрове в града на Б в Румъния или офис 

работа в ИТ-сектора.  
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Също така, румънската фирма за наемане, в съответствие с ангажиментите, поети от 

фирмата партньор се ангажира да предостави разрешения за пребиваване и работа в Румъния, 

за да се осигури настаняване и безплатна доставка, както и добра заплата между 700 и 1200 

щатски долара/на месец в зависимост от квалификацията и образованието.  

Всички пострадали лица твърдят, че са подали до агенцията по набирането в Република 

Хондурас поисканите документи относно образование, свидетелства за съдимост, медицински 

сертификати и т.н., и след като са им казали, че са били избрани, те представили на датата и 

часа, посочен за качване на самолета, че техният транспорт до Румъния е осигурен, като били 

инструктирани от персонала на компанията да обявят на румънските власти, че те са туристи. 

Пострадалите лица са пристигнали на летището в Румъния, където са посрещнати от ответника 

С.А.И.Н., директор Човешки ресурси на компанията за наемане на персонал, както и от 

свидетелите К.А.М. и Д.Г.Н., работници от същия отдел в компанията.  

На летището чужденците изпитват затруднения, не биват допускани на румънска 

територия, тъй като те не са били в състояние да представят билети за връщане в страната на 

произход; като максимум те биха могли да останат в страната според съществуващото 

европейско законодателство в сила (виж Регламент ЕО №. 562/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета от 15 март 2006 за установяване на Кодекс на Общността за режима на движение 

на лица през границите) в продължение на 3 месеца, поради което акционерът на групата от 

компании А., изпраща ответникът A.Х. на летището, за да се реши проблемът чрез генералния 

мениджър на групата от дружества, а именно Л.Ф.  

Л.Ф. информира ответника относно причината чужденците да не могат да влязат в 

страната, след което последният му се обадили от негово име пристъпил към закупуване на 

билети онлайн, за да се предоставят на компетентните органи.  

По същия повод, съгласно указанията, получени от ответника A.Х., той съставя писмена 

покана, която той подписва и предава на граничните полицаи в оригинал, като посочва, че 

чужденците в случая са туристи, които С.Ц. "И.С" С.Р.Л."се задължава през целия престой да 

им предостави настаняване, три хранения на ден, вътрешен транспорт и финансова 

подкрепа" , като целта на тяхното "посещение"в страната е "посещение на всички туристически 

райони на Румъния" и румънската компания "поема пълната отговорност за тяхната 

поддръжка и тяхното поведение през целия си престой в страната ". 

АКо свидетелят е подписал съответната покана като генерален мениджър на СК "И.С.", 

С.Р.Л., въпреки че свидетелят Г.Р. е истинският ръководител; също така, на гърба на документа, 

той дава писмено изявление, в което той заявява, че поема пълна отговорност, както е записано 

в официалната покана, а също така посочва, че тези граждани ще напуснат територията на 

Румъния на 17.09.2008 в посока Мадрид, както е показано на билета за връщане.  

След извършване на тези стъпки, увредените лица били настанени на места, 

организирани от компанията, а не в хотел, както е посочено в първоначалната оферта, така че 

жените и семействата били настанени в една ферма в град О ... в Румъния, принадлежащ на СК 

"И.С.", С.Р.Л., а другите на пострадалите лица в мазе на сграда в град Б ... в Румъния, в 

импровизирано общежитие с метални или двуетажни легла с достъп до общ санитарен възел 

(бивша преустроена тоалетна) без топла вода и без отопление.  

На 11.09.2008, увредените лица (Л.Л.М.Г., К.А.А.Дж, М.П.Е.Е., Д.Д.С, Гане, Р.А.И.Н, 

Х.Ц.Н.Д, C.M.M и Ф.Г.M.A) са били доведени до офиса, принадлежащ към групата на фирми, 

ръководени от A.Х, а това в присъствието на ответника (испанец, който е направил превода); 

той обяснил, че всички те ще работят павилиони за вестници за месечна заплата в размер на 300 

щатски долара за целия период от три години от договора. Те получили за подпис няколко 

документа на румънски език (език, непознат от всички пострадали лица) и твърдят, че 

съответните документи са били техните трудови договори и стандартни форми, които изразяват 
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съгласието да оставят паспортите под попечителството на компанията под предлог за тяхна 

собствена защита или за да получат разрешение за работа, като всеки от чужденците бъде 

назначен да изпълнява труд на улични щандове за вестници, придружени от един румънски 

служител.  

Преди пристигането на увредените лица в страната, от юли 2008 г., съгласно показанията 

на свидетелите, изслушани по делото и ответника С.A.И.Н, местата за настаняване за 

хондураски граждани са били подготвени от административния персонал на фирмата, 

ръководена от ответника A.Х.; според единодушните показания на свидетелите, които 

подготвили местата за настаняване, те са имали всичко, което е необходимо за един добър 

стандарт на живот (същото обявил свидетелят Р.К., Л.Ф., M.К.A).  

Съдът приема, че подобни твърдения от документа за образуване на производството, 

според който условията за настаняване са нехигиенични и твърдението, че след като 

пристигнали на летището те не са били настанени в хотел, не може да оправдае хипотезата 

на вредни условия на живот. 

Най-пострадалите страни заявяват също така, че стаите не са отоплявани, не са 

имали централно отопление, но от една страна Съдът е установил, че ищците пребивавали в 

Румъния през лятото и не е имало нужда от такава инсталация, а от друга страна едно от 

местата е имало централно парно отопление, се казва в изявление на свидетелите. 

От 11.09.2008, за около две седмици, увредените лица са били транспортирани от настаняването 

им до местата за заетост с колите на компанията, с работна програма, която започва призори в 

3:00 ч. през нощта приключва около 17:00 ч.; след този час те са снабдени с карти за градския 

транспорт в Букурещ. В обвинителния акт се твърди, като доказателство за тяхната 

експлоатация, че те не получават топли дрехи докато "температурите са ниски за хора, които 

идват от много по-топъл климат", но през септември 2008 г., че човек не може да претендира, 

че за есента ще трябват топли дрехи, независимо от географската област на произход, като се 

имат предвид високите температури в Румъния. Освен това, ответникът  твърди, че е купил 

дрехи за увредените лица от търговски център в Румъния.  

Друг въпрос, посочен в документа за образуване на производството, водещ до идея за 

експлоатация, е този за неизплатени работни заплати към хондураски граждани, но те като цяло 

са получавали пари и в тази връзка са показанията на ответника С.А.И.Н и свидетелите К.Г.Н., 

К.A.M. Освен това свидетелят Р.Ц. заявява, че ищците не са вземали всеки пакет с храна,  а те 

закупували храната си.  

Съдът заключи, че първоначалното намерение на ответника A.Х. е било да се подготвят 

правните форми на заетост на жертвите, тъй като той е назначил също така учител по румънски 

език, за да ги научи на румънски; никое от приложените доказателства не води до оспорване на 

твърденията на обвиняемите, че на пострадалите страни първоначално е даден период на 

обучение, по време на който те са получили 200 долара за два месеца, съгласно показанията 

пред прокуратурата.  

Съгласно съобщените факти, съдът приема, че в този случай няма ясни доказателства 

за използването на увредените лица от двамата подсъдими, тъй като, от една страна, те са 

получили настаняване и добър жизнен стандарт, те са получили парите, които, макар и в по- 

намалено количество, позволяват ежедневен начин на живот, като се осигурявал транспорт 

и настаняване, и освен това, те са били в същото положение, наравно с други румънски 

граждани, наети от една и съща фирма или от други фирми. 

Вярно е, че всеки един от тях е назначен павилион за вестници, където той/тя работили 

самостоятелно, като се е препоръчвало да се адаптират бързо към условията на работа и да 
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научат езика, тъй като те ще получават повече пари като комисиона, ако продават повече 

вестници.  

Тъй като на 10.10.2008 г., нито един от работниците не  получил обещаната заплата, в 

съответствие с обещанията, направени от ответника А.Х., цялата група решила да протестира 

срещу условията на труд, настаняване и възнаграждение, което довело до неспособността им 

да работят на 11.10.2008 г. В резултат на това мениджърът на човешките ресурси на ответника 

се обадил на един от работниците и искал да узнае причината за неуспеха им да работят, така 

че на следващия ден на 12.10.2008 компанията С.К „И.С” С.Р.Л. изготвя"протокол" на 

плащанията, приподписан от свидетеля И.Б.Р, чрез когото на жертвите са били изплатени суми 

по 150 леи, а след още няколко дни с количества от прибл. 480-500 леи на всеки работник, 

достигайки сумата от 650 леи, което се равнява по това време на около 200 щатски долара.  

Отбелязано е, че на 28.10.2008 г., пострадалите страни решили да започнат стачка, а не 

да отварят вестникарските будки в този ден, за да протестират срещу лошите условия на труд 

и настаняване; също така температурите се понижили много и някои чужди граждани се 

разболели, защото работели и живеели в неотоплявани пространства.  

Един от служителите на компанията изпратил К.Ф. и им съобщава, че в около 14:00 ч. 

всички недоволни служители трябва да се явят в офиса на посочения A.Х. Увредените лица, 

които се явили в офиса в уреченото време, обяснили на ответника A.Х. за лошите условия на 

труд, което подразнило ответника A.Н., който им дал две възможности: или да продължават да 

работят при същите условия или да бъдат изхвърлени на улицата без паспорти, докато не 

изплатят суми между 1360 -2500 щатски долара, равняващи се на транспортните и други 

разходи, направени от компанията, за да пристигнат те в Румъния и за изпълнение на стъпките 

за получаване на работна виза.  

По същия повод, някои от най-засегнатите страни са поискали паспорта си от 

подсъдимите A.Х. и ответника, но ответникът A.Х. им казал, че паспортите вече не са в 

компанията са, но "в полицията, и те трябва да бъдат задържани и хвърлени в затвора ".  

По същия повод, ответникът A.Х.ги обидил и заплашил на английски, че трябва да бъдат 

арестувани, а ответникът С.А.И.Н направил превода на испански.  

Съдът приема, че този инцидент не може да се разглежда като елемент на 

престъплението, за което са били преследвани от 2 подсъдимите, тъй като, от една страна 

някои пострадалите страни вече са направили контакт с властите и дават изявления на 

17.10.2008 г. и от друга страна, че е не е потвърдено дали A.Х. взел паспортите или не, за да се 

ограничат чуждите граждани, тъй като свидетелите, изслушани в случая, включително Д.Г.Н. 

казва, че увредените лица е трябвало да получават паспортите си при поискване след попълване 

на определена форма. Дори и в условията, когато се твърди, че след тази среща на ответника 

А.Х. заплашил служителите и те продължили да работят, това не води до престъплението 

трафик на хора, само защото те са били недоволни от заплащането и, в допълнение, като 

конститутивен елемент на престъплението, концепцията за експлоатация включва 

продължителен период от време, в който подсъдимите да са били експлоатирани лица, без да 

се заплаща за това. Както бе отбелязано по-горе, приема се, че хондураските граждани са 

получили места за настаняване, интернет, мобилен телефон, безплатен транспорт и пари в 

замяна на извършената работа. 

На 31.10.2008 г., всички тринадесет пострадали лица са били открити да извършват 

доходоносни дейности на щандовете за продажба на вестници на дружеството, което е на 2 от 

подсъдимите. В същото време, в имиграционната служба на румънската служба по имиграция 

(сега Главния инспекторат за имиграцията), въз основа на показания, ответникът Л.Ф. 

предоставя 13 паспорта, за които той заявил, че са предоставени на дружеството и те били 

дадени на служител на фирмата, за да бъдат предадени.  
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Съдът счита, че нито в този случай описаното престъпление не може да бъде доказано, 

като се има предвид краткият период, в който те са работили от пристигането им в 

страната и докато те са били открити от полицията; нещо повече, те не можели да получат 

никакви пари, с изключение на сумата от 100 леи, получени при пристигането си в страната 

за няколко дни работа. 

Съдът постанови, че задържаните в случая не са извършили престъпление трафик на 

хора, и че случаят не включва никаква експлоатация съгласно закона.  

Като се има предвид решението на наказателното дело, както и на факта, че в случая не се 

включват форми на трудова експлоатация, Съдът приема, че гражданският иск, предявен от 

ищците е неоснователен, следователно е отхвърлен. 

Решението на Съда е обжалвано от прокуратурата, прикрепена към Върховния 

касационен съд-DIICOT. 

Забележка: 13-пострадали страни по делото относно трафика на хора са се завърнали в 

страната на произход (Република Хондурас) и 12 от тях не са присъствали лично по време на 

съдебната фаза в Румъния. Само едно увредено лице (Х.Ц.Н.Д.) се завръща в Румъния да 

присъства лично пред Съда по време на съдебното производство. Хондураският гражданин 

пристигнал в Румъния с виза за краткосрочно пребиваване, с основна цел да се яви пред съда в 

Румъния. Х.Ц.Н.Д получил призовка в Хондурас от румънските власти. Поради липсата на 

средства, за да пътува до Румъния, той твърди, че взел назаем 3000 щатски долара от лихвари 

в Хондурас, за да да покрие разходите си за кандидатстване за виза, самолетни билети, текущи 

разходи за хотелско настаняване и храна. Следва да се отбележи, че Х.Ц.Н.Д. не говори 

английски или румънски език (а само няколко думи, недостатъчни за разговор, да четене или 

писане на този език). Пострадалото лице говори свободно само испански език. Комуникацията 

в съда е била проведена с помощта на преводач, назначен от съда.  

Малко след пристигането си в Румъния, пострадалото лице Х.Ц.Н.Д се представя в 

Главния инспекторат за имиграцията - Дирекция по интеграция и убежище (ГИИ-ДАИ) и 

подава молба за убежище по Силата на Закон №. 122/2006 относно убежището в Румъния. 

Причините, цитирани в молбата за убежище и документирани в интервюто са следните: той се 

страхувал да се върне в Хондурас, защото семейството му казало по телефона, че лицата, от 

които той е взел заем от 3000 щатски долара, го заплашили със смърт, ако го намерят в 

Хондурас, ако той не върне парите. Той също така обяснил, че иска да остане в Румъния до края 

на производството по трафика на хора, в което е една от страните. Кандидатът за убежище 

Х.Ц.Н.Д. представил на Главния инспекторат по имиграцията призовката, получена от Съда 

по делото за трафик на хора, по което е страна. 

 Задачи 

1. Като прокурор, моля, внесете вашите правни аргументи относно престъплението 

трафик на хора. 

2. Като адвокат на жертвата, моля внесете вашите правни аргументи в подкрепа на  

факта, че лицето, на което помагате е жертва на трафик на хора и може да предяви 

граждански иск в наказателното производство. 

3. Като съдия, ще приемете ли или ще отхвърлите правните аргументи на прокуратурата? 

Моля, мотивирайте решението си.  

4. Чуждиятгражданин (Х.Ц.Н.Д) изпълнил ли е необходимите условия за получаване на 

форма на международна закрила (статут на бежанец или субсидиарна закрила) в рамките 

на националните европейски и международни закони? Чужденецът отговаря ли на 
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условията за получаване на правото за временно пребиваване в хода на съдебното 

производство в Румъния? Моля, аргументирайте отговорите.  

 

В този случай, прокуратурата към Върховния касационен съд-DIICOT 

разкритикува решението на Съда за незаконосъобразност и необоснованост, за следните 

аспекти: 

 От всички веществени доказателства по въпроса е резултат недвусмислено, че 

увредените лица са били набрани от Агенцията И.Ж.Ц.Р. на Република Хондурас, с цел 

осигуряване на заетост.  

 От набирането на пострадалите страни те са били информирани, че ако бъдат разпитвани 

от румънските власти, те трябвало да декларират, че идват в Румъния като туристи, а не с цел 

работа; този аспект също беше отбелязан на от факта, че компанията, управлявана от двамата 

подсъдими, не е отговорила на всички законови изисквания за наемане на чужденците. 

(компанията за наемане на персонал трябвало да докаже, че свободните работни места не 

могат да бъдат взети от румънски граждани и че, като работодател,  е изпълнила 

текущите си задължения за плащане към държавния бюджет).  

 

 Тъй като минималната работна заплата през 2008 г. е 500-540 леи, полагане на трудова 

дейност от хондураски граждани със заплащане 300 долара на месец през първите три месеца 

е абсолютно икономически необосновано; освен това, се прибавят разходите за настаняване 

и комуналните услуги, езикови курсове по румънски език, хранения по три пъти на ден, зимни 

дрехи, интернет, мобилни телефони, сезонни билети за обществен транспорт, здравното 

осигуряване, които бяха платени от работодателя.  

 Съгласно фактите, работодателят е имал забавяне в изплащането на заплатите, което 

автоматично довело до забава в плащанията към държавния бюджет, така че тези задължения 

са числени кратни части от брутните възнаграждения на служителите.  

 След като ответникът A.Х. е показал пред гранична полиция самолетните билети, които 

са били закупени онлайн за дестинацията Букурещ-Мадрид-Хондурас; те не са били 

използвани и са били анулирани.  

 Анализът на показанията на свидетелите Р.К., М.К.А, Л.Ф показва, че работодателят не 

е осигурил  на пострадалите лица условия за добър стандарт на живот (напр. свидетелят Р.К 

заявил, че засегнатите страни са имали за обяд кроасан за трима души или три бисквити 

„Евгения”) и че живеят в лоши условия.  

 Учителят В.К.Л., който преподава курсове по румънски език на ищците, споделя, че 

последните имали няколко ризи и се оплаквали от незадоволителни жилищни условия, 

свидетелят Г.Р., бивш главен изпълнителен директор, разкрива, че засегнатите лица живеят в 

мизерни условия, като помещението им прилича повече на барака с двуетажни легла, баня и 

кухня с една маса.  

 Тъй като на 10.10.2008 г., нито един от работниците не  получил обещаната заплата, в 

съответствие с обещанията, направени от ответника А.Х., цялата група решила да 

протестира срещу условията на труд, настаняване и възнаграждение, което довело до 

неспособността им да работят на 11.10.2008 г. В резултат на това мениджърът на 

човешките ресурси на ответника се обадил един от работниците и искал да узнае 

причината за неуспеха им да работят, така че на следващия ден на 12.10.2008 г. 

компанията С.К „И.С” С.Р.Л. изготвя "протокол" на плащанията, приподписан от 

свидетеля И.Б.Р., чрез когото на жертвите са били изплатени суми по 150 леи, а след още 

няколко дни с количества от прибл. 480-500 леи всеки работник, достигайки сумата от 

650 леи, което се равнява по това време на около 200 щатски долара. Но очевидно и този 

път не е изпълнено обещанието за заплащане на сума в размер на 300 щатски долара на 

месец за извършената работа; по отношение на оставащия период до 31.10.2008 г., 
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когато престъпната дейност е била прекъсната от намесата на държавните агенции, 

работодателят не е заплатил други суми.  

 В този случай е важно, че паспортите на увредените лица са били държани от 

работодателя като злоупотреба и средство за принуда и когато някои от най-

пострадалите страни са изразили желанието си да се знае при какви обстоятелства могат 

да прекратят връзката с работодателя, им е било съобщено, че те е трябвало да платят 

около 4000 щатски долара; също така е имало случаи, когато, поради работното време и 

липсата на паспорт, засегатите лица не могат да изтеглят парите, изпратени от техните 

семейства.  

 Доказателствата също показват, че хондураските граждани се опитали да разберат дали 

те биха могли да получат дипломатическа подкрепа, но Република Хондурас не разполага с 

дипломатическо или консулско представителство в Румъния.  

 Показанията на свидетелите В.A., Р.К. и О.И. безспорно показват, че увредените лица са 

били наети от некоректно представени условията за настаняване, храна, възнаграждание, 

защото не е имало договорни работни отношения между тях и работодателя, както е 

предвидено от румънското законодателство; по този начин, ищците не разполагат с 

материалните средства за съществуване, те нямали гарантирана храна, дори не са имали 

възможност да теглят парите, пратени от техните семейства, без съгласието на работодателя, 

който незаконно задържал паспортите им, взети със злоупотреба от жертвите на трафик. 

Важно да се отбележи, че показанията на свидетелите трябва да се разгледат от гледна точка 

на тяхното качество на бивши/настоящи служители на ответника A.Х..  

 Свидетелят M.М.Г. заявява, че той знаел от И., че А.Х. не е спазвал обещанията по 

отношение на заплащането на повечето от служителите, не само от хондураски граждани, като 

последните са били третирани много зле. Свидетелят заяви, че ответникът обикновено 

третира по лош начин своите служители и имал навика да задържа паспортите на чужденците, 

независимо от националността им (служители от арабски, филипински, индийски произход) 

като гаранция за ненапускане на страната без негово съгласие. Свидетелят заявява, че А.Х. е 

карал чуждите граждани да предадат паспортите си на Б.И, за да ги сложи на сигурно място в 

сейфа.  

•Свидетелят Л.Ф. заявява, че той знае от A.К., че паспортите са били съхранявани в сейф, а не 

при техните притежатели.  

 Свидетелката К.А. заявява, че тя е взела паспортите от чуждестранни граждани и след 

това ги е дала на Б.И., за да ги държи в метален сейф, намиращ се в офисите на ковчежника; 

тя също така заявява, че не е присъствала, когато паспортите са поставени в сейфа.  

 Според румънското законодателство по въпроса, документите за самоличност могат да 

бъдат иззети само от страна на властите и при определени условия, като например арест, 

предварителното задържане, лишаване от свобода, допускане до рехабилитационни и 

институциите за социално подпомагане; всяка друга форма на отнемане представлява 

нарушение на едно основно право на човека. Това нарушение за пореден път доказва 

намерението на ответниците да приведат  служителите в състояние на робство, за да им 

попречи да излязат от Румъния и да работят в неподходящи условия, предлагани от 

подсъдимите. Освен това, след като пристигнали в чужда страна, лишени от паспортите и от 

минимални условия за съществуване в държава, чийто език не знаят и в която Република 

Хондурас няма дипломатическо представителство; подсъдимите, чрез своите действия, са 

нарушили правото на пострадалите на свободно движение, действие, изразяване, и 

психическа проява.  

 В несъответствие със становището на първата инстанция, беше установено, че е без 

значение дали състоянието на робство и експлоатация на пострадалото лице е продължило 

една седмица, един месец или една година. Престъплението трафик на хора се извършва и 

произвежда непосредствена последица, веднага след осъществяване на поне един от 

материалните елементи, предвидени във възможното съдържание на деянието -  в рамките на 

- набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на лица под едно от 
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специалните условия, необходими за извършването му - заплаха, насилие или други форми на 

принуда, отвличане, измама или заблуда, злоупотреба с власт или като се възползва от 

невъзможността на лицето да се защити / или да изрази желанието неговата / нейната воля 

или чрез предлагане, даване или получаване на пари или други обезщетения с цел да се получи 

съгласието на лицето, упражняващо контрол върху друго лице, с цел експлоатация.  

По повод обжалването подсъдимият формулира защитата си чрез изявление, което 

изпратил до съда по електронна поща и по искане на прокуратурата той е бил изслушан от 

международната спомагателна комисия в Ливан. Ответникът К.A.И.Н е изслушан пряко от 

апелативен съд. Бяха поискани и произведени следните действия: гражданската страна Х.Ц.Н.Д 

бе изслушана, както и свидетелите Р.К, Л.Ф, В.К.Л., M.К.A, Д.Г.Н., Г.Р., A.Г. 

Подсъдимите поискаха чрез писмени заключения, както следва: 

 С.A.И.Н. поискал промяна на правната квалификация на фактите от престъплението по 

реда на чл. 12 ал. 1 и 2 от Закон 678/2001, като се прилагат чл. 41 ал. 2 от Наказателния 

кодекс по отношение на престъпления по чл. 210 т. 1 от Наказателния кодекс във връзка 

с чл. 5 от НК и по чл. 421 ал.1 б) К.П.К. поискал отхвърляне на обжалването, направено 

от страна на прокурора.  

 

Що се отнася до искането за промяна на правната квалификация на деянието, той показал, че 

това твърдение се основава на факта, че от датата на предполагаемите факти и към момента има 

нов закон, който е по-благоприятен, тъй като, от една страна новият закон вече не 

криминализира акта, извършен от двама души като утежняващо обстоятелство, от друга страна 

там е било изключено от определението за "експлоатация на дадено лице" предположението 

относно изпълнение на работата или извършването на услуги в нарушение на законите на 

условията на труд, заплати, здравето и безопасността. Класификацията на стандартния вид 

престъпление е предвидено в чл. 210, ал.1 от Наказателния кодекс - без събиране на утежняващи 

вината обстоятелства за извършване на престъплението от двама души - засяга границите на 

наказанието, които според новото законодателство са по-ниски. Съгласно чл. 210 ал.1 от НК, 

наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години, по-малко от наказанието, предвидено в 

чл. 12 ал 1 и 2 от Закон 678/2001, което е от 5-15 години. Така се засяга изключването от 

материалния елемент от престъплението на предположението, относно полагането на труд или 

на извършването на определени услуги в нарушение на условията за безопасност, 

здравеопазването, заетостта и възнаграждение. Съгласно предвиденото в чл. 182 от новия 

Наказателени кодекс, eксплоатацията на човек означава полагане на труд или извършването на 

услуги насилствено. Разпоредбите на чл. 182 от новия Наказателния кодекс нямат декларативен 

характер, биват тълкувани стриктно. По същество, той показва, че неспазването на 

законодателството в областта на условията на труд, заплащане, здравеопазване и безопасност 

вече не попадат в обхвата на понятието експлоатиране на лице в действащото законодателство.  
 

 A.Х. поискал отхвърлянето на жалбата, подадена от прокуратурата, тъй като 

доказателствата, подадени по случая по време на обжалването не са изместили 

доказателствата, предоставени преди пред съда на първа инстанция (трибунала). 

  

 Апелативният съд отхвърля жалбата, подадена от прокуратурата като неоснователна 

поради следните аспекти: 

 Първо трябва да се отбележи, че предоставените по време на жалбата доказателства не 

са променили фактите, съгласно провеждането на делото от първия съд, като се очертава 

една и съща обективна реалност по отношение на фактите относно подсъдимите.  

 Преди разглеждането на обективните и субективни елементи на престъплението трафик 

на хора, Съдът намира, че всички основания за незаконосъобразност на наказателното 

преследване, направени изключително от ответника А.Х., които вече са били 

представени, няма да бъдат разглеждани повече, тъй като чрез заключението от 

23.10.2012 г., постановено по реда на Наказателно-процесуалния кодекс от 1969 г., 
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съгласно разпоредбите на чл. 300 от Наказателно-процесуалния кодекс от 1969 г. са 

отхвърлени всички повдигнати от обвиняемите основания относно недействителността 

на наказателното преследване; съгласно чл. 300 от Наказателно-процесуалния кодекс от 

1969 г. е установена законосъобразността на документа за образуване на 

производството, като заключението е окончателно. Следователно, въпросите, които 

трябва да се разгледат от Съда, се ограничават само до основателността и 

законността на решението, постановено по същество по делото от първа инстанция 

поради елементите, съставляващи престъплението трафик на хора като 

експлоатация на труда. 

 За да се изследват обективните и субективните страни на престъплението по чл. 12 от 

Закон 678/2001, първо трябва да се уточни съдържанието на това престъпление. 

Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Закон 678/2001 "престъплението трафик на хора 

означава набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на хора посредством 

заплаха, сила или други форми на принуда, отвличане, измама или заблуда, злоупотреба с власт 

или чрез възползване от невъзможността на това лице да се защитава или да изрази 

неговата/нейната воля или чрез предлагане, даване или получаване на плащания или други 

облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице за целите 

на неговата/нейната експлоатация“, се наказва с лишаване от свобода от 3 години до 10 години 

и ограничаване на определени права.  

Трафикът на хора е престъпление срещу личната свобода, извършено от трафиканти с 

цел използване на дадено лице. Трафикът на хора е в нарушение на основните права и свободи 

на човека, на свободата на придвижване, комуникация или изразяване, правото на всяко 

човешко същество на достойнство, сигурност, физическа и психическа неприкосновеност, и в 

крайни случаи, нарушава дори правото на живот.  

Основният правен обект на това престъпление е защитата на физическата свобода на 

лицето, т.е. неговата способност да се движи, да действа според неговата воля и до степента, 

позволена от закона. Физическата свобода представлява важна социална ценност; следователно 

действията, засягащи социалните ценности, в крайна сметка вредят на интересите на 

обществото като цяло, което се интересува от развитието и опазването на човешките права и 

свободи. 

Специалният правен обект е сложен, състоящ се, от една страна, от социалните 

отношения, които се отнасят до личната свобода, а от друга страна, социалните отношения, 

които се отнасят до достойнството, защитата на здравето на човека или физическата 

неприкосновеност, срещу актовете по неговото експлоатиране и трансформиране в средство за 

получаване на материални облаги. Материалният обект е тялото на индивида, трафикиран с цел 

експлоатация. 

Материалният елемент под формата на действие с няколко алтернативни начини.  

Набирането е (подбор) на лице, което е вероятно да бъде използвано и го обрича да се 

превърне в жертва на експлоатация.  

Транспортирането е акт на лице, наречено превозвач, за преместване на жертвата от 

едно място на друго, с/без средство за придвижване.  

Трансферът означава деянието на лице, което изисква и извършва промяната на мястото 

за настаняване на друго лице или на мястото, където то е било укривано или експлоатирано.  

Прехвърлянето на жертва от трафикант на друг може да бъде извършено на различни 

етапи от трафика. 

Настаняване означава деянието на служител, който осигурява подслон, жилище за 

друго лице за целите на неговата експлоатация или за улесняване на неговата експлоатация. 
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Поемането означава действието на дадено лице да поеме от негово име друго лице с цел 

експлоатация или да улесни неговата експлоатация. 

Във всяка форма на материалния елемент законът изисква, като предпоставка за 

съществуването на определена цел на престъплението, а именно използването на жертвата. 

Използването на дадено лице означава: 

а) полагане на труд или услуги насилствено, при нарушаване на правните норми относно 

условията на труд, заплащането, здравето и безопасността; 

б) поддържане в изпълнение на робство или други подобни процеси на задържане или 

подчинение. Съгласно разпоредбите на чл. 1 от Конвенцията за премахване на робството, 

подписана в Женева на 25 септември 1926 г., робството е статут или състояние на лице, върху 

което се упражняват някои или всички правомощия, свързани с правото на собственост. По този 

начин собственикът притежава, използва и управлява лицето, което е субект на притежание, 

като го подлага на различни форми на експлоатация. 

в) принуждаване към проституция, порнографски прояви за създаване и разпространение на 

порнографски или други форми на сексуална експлоатация; 

г) принуждаване към просия; 

• Друго съществено изискване, което се отнася до престъплението трафик на пълнолетни лица, 

е, че криминалните действия се извършват по някой от следните методи, предвидени в 

стандарта за престъпност: заплаха или други форми на принуда, отвличане, измама, 

злоупотреба с власт или чрез възползване от неспособността на лицето да се защитава или да 

изразява своята воля или даване или получаване на плащания или обезщетения с цел да 

постигне съгласието на лице, над което има контрол над жертвата. 

Непосредственият резултат. Действието на активния субект трябва да доведе до състояние на 

опасност за отношенията относно свободата на човека, зачитането на личните права, неговото 

достойнство и физическа и психическа неприкосновеност, резултат от извършване на самата 

престъпна дейност. 

Причинната връзка. Трябва да има причинно-следствена връзка между акта на 

нарушителя и непосредственият резултат; това се осъществява чрез самото извършване на 

действието, описано от правилото за инкриминиране (когато законът не изисква материален 

резултат).  

 

Това, което е проследено и се отнася до двамата ответници чрез документиране на 

производството е, че в периода септември-октомври 2008 г., съгласно общо договорено 

предварително споразумение е, че всеки от тях е извършил съществени актове по наемане, 

транспортиране, получаване и настаняване чрез заблуждаване, задлъжнялост, заплахи, 

задържане на паспорти и отказ за тяхното възстановяване за целите на трудова експлоатация и 

при нарушаване на правните норми за условията на труд, заплащането, здравето и 

безопасността и липсата на трудови договори на общ брой 13 граждани на Хондурас. 

 Както правилно се отбелязва от първа инстанция, в случая няма доказателства относно 

експлоатацията или целите на експлоатацията на увредените лица. 

 

 На първо място се отбелязва, че гражданите на Хондурас са работили за ответниците за 

кратък период от време; следователно, предвид това кратко време, не може да се направи 

неоспорима оценка по отношение на намеренията на обвиняемите. Формата на 

експлоатация, приписана на обвиняемите, тази на експлоатацията чрез полагане на труд 

трябва да има определена продължителност, определена последователност във времето, 
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в която обвиняемите е трябвало да експлоатират пострадалите лица, но в това отношение 

не е са направени сигурни констатации. 

Не са предоставени никакви доказателства, че обвиняемите са извършили актове на измама 

срещу граждани на Хондурас чрез обещаване на заплати от 700-1200 щатски долара на месец, 

настаняване в хотел и други съоръжения; тези обещания бяха направени от агенцията за 

трудово посредничество на И.Ж.С.Р. в Република Хондурас без доказано споразумение между 

това дружество и румънската компания. 

Самият факт за изготвената писмена покана, подписана и предадена на граничната полиция от 

свидетеля Л.Ф. след консултацията с ответника А.Х, който потвърждава поканата на туристите 

от Хондурас, не доказва намерението на обвиняемите да експлоатират пострадалите лица, 

докато без трудови договори с тях няма друга възможност да влязат в страната. 

В резултат на показанията на свидетелите, пострадалите лица в началото започнали обучение, 

за да привикнат към дейностите, които трябвало да извършват и да научат румънски език, 

поради което ответниците са наели учител да преподава на пострадалите лица уроци по 

румънски език. 

Както твърдят защитниците на обвиняемите, чуждестранните граждани не могат да 

бъдат незабавно наети, тъй като е задължително предварително да се получи разрешение за 

работа съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 от ГЕО 194/2002, разрешението включва 

проверки, извършени от Генералния инспекторат по имиграция и се издава в срок до 30 дни от 

искането на работодателя, срок, който може да бъде удължен с още 15 дни по закон. 

След получаване на разрешението за работа се кандидатства за виза за краткосрочно 

пребиваване по чл. 44, ал. 5 от същия закон. 

Въпреки че както обвинението, така и писменото съдържание на жалбата показват, че 

дружеството Intelbiz не е изпълнило нито едно от правните условия за наемане на чуждестранни 

граждани, в това отношение няма конкретно доказателство, тъй като не е доказано, че 

исканията на дружеството за получаване на разрешението за работа било отхвърлено от 

компетентните органи поради причини, свързани с организацията и функционирането му, 

особено след като се оказва, че Intelbiz е сключил консултантски договор с фирма "T.С. 2000" 

на 01.08.2008 г., за да получи законното право на работа за чужденците.  

Също така доказателствата, предоставени по делото, не сочат факти отвъд всяко разумно 

съмнение, че на чуждестранните граждани са били обещани определени условия за настаняване 

в хотела или три хранения на ден, както твърдят те. 

Както самите пострадали са заявили по време на изслушването си от органите на 

прокуратурата, А.Х. им казал, че ще спечелят 300 щатски долара на месец за цялата 

продължителност на трите години от договора, а не 700 долара, както е посочено в договора, 

подписан в Хондурас. Изявлението на увреденото лице Л.Л.M.Г. е от значение в това 

отношение, което показва, че при пристигането си в Румъния, ответникът С.A.И.Н. им казва, 

че заплатата на пострадалите лица ще бъде 300 щатски долара по договор и че те са били 

излъгани за увеличението на заплатите до 700 долара. Същата пострадала страна съобщи, че е 

получила аванс от 150 лева, а на 13/15 октомври още 485 леи. 

Както увредените лица се посочват по време на изслушването им от органите на 

прокуратурата, А.Х. им казал, че те ще спечелят 300 долара на месец за целия период от три 

години от договора, а не 700 щатски долара, както е посочено в договора, подписан в Хондурас.  

От изявленията на другите пострадали страни също се получава същата ситуация, а 

именно фактът, че те са научили от компанията за набиране на персонал в Хондурас за заплата 

от 700 щатски долара на месец, настаняване в двойни стаи и храна. 
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• В Република Хондурас, пострадалите страни подписали договорите с работодателите 

на английски език, както е посочено от увреденото лице C.M.M., като твърди, че нейният 

съпруг, който знае английски, казал, че споразумението споменава работен период от три 

години, а румънската компания ще осигури настаняване, обществен транспорт, но не и храната, 

както и фактът, че паспортите им ще се съхраняват в компанията с цел безопасността на 

пострадалите лица. 

• При пристигането си в Румъния, обвиняемите им казали, че ще получат заплата от 300 

щатски долара на месец. 

Следователно, обвиняемите не са обещали на пострадалите лица заплати от 700 щатски 

долара на месец и са осигурили настаняване, но не и в специфични условия. 

• По отношение на условията за настаняване, съгласно проведените изслушвания от 

първия съд, от изслушванията на свидетелите става ясно това, че преди пристигането на 

пострадалите лица в страната, настаняване е било приготвено в Дома на свободната преса в 

Отопени; съгласно изявленията на свидетеля тези пространства, макар и с голям брой легла, 

били големи и можели да осигурят всичко необходимо за достоен живот, с баня, кухня, достъп 

до интернет и компютри. 

• Фактът, че помещенията не са затопляни, както е отбелязано и на първа инстанция, 

нямало вероятност да доведе до вреда на чуждестранните граждани, тъй като те били настанени 

на съответното място в началото на есента, когато навсякъде в Румъния са използвани 

централни нагреватели. Също така беше разкрито, че пострадалите лица са получили карти за 

обществения транспорт и мобилни телефони с включени определен брой минути за разговор. 

• Що се отнася до задържането на паспорти, всъщност от изявленията на свидетелите 

става ясно, че те са държани в сейфа на компанията, но те са били връщани при поискване, 

когато пострадалите са имали нужда да отидат в банката или в други случаи. Причините за 

задържане на паспортите не са много ясни, което показва, че след подписването на договора с 

компанията за набиране на персонал в Хондурас, пострадалите лица са научили за това условие 

и че паспортът е бил задържан поради причини, свързани с безопасността, а също така и поради 

това да не отиват в други компании. Ответниците твърдят, че паспортите са били задържани 

само за превод и подготовка на формуляри за работа. Сигурно е, че паспортите са били 

задържани, но това, което не се потвърждава от други данни и доказателства, показващи 

намерението на обвиняемите за експлоатация, не може да се равнява на престъпленията, в които 

са обвинени обвиняемите. 

 Накрая, както беше отбелязано на първа инстанция, нито обучението на ответника А.Х. 

от 28 октомври 2008 г. - когато в резултат на стачката на пострадалите страни той им 

предложил две възможности, или да останат в компанията при същите условия или да 

върнат сумата пари между 1360-2500 щатски долара, отчитащи транспортните и други 

разходи, направени от дружеството за пристигане на пострадалите лица в Румъния, не 

представляват ограничаване или застрашаване на пострадалите лица, като 

същевременно пострадалите лица вече са се свързали по-рано с държавните органи на 

17.10.2008 г., така че "заплашителното държание" на ответника не е било в състояние да 

доведе до последици. 

 Единственото частично изплащане на заплатите на увредените лица - като се има 

предвид, че ситуацията е настъпила за един месец и това не е било дългосрочно явление, 

което да очертае недвусмислено намерението на обвиняемите да продължат така през 

целия период - не съставлява съществен елемент от трудовата експлоатация на 

пострадалите лица. 

 Съдът постанови, че на първо място, след правилно разглеждане на доказателствата, 

предоставени по делото, правилно и разумно е отсъдил фактите и се е произнесъл 
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надлежно и законосъобразно липсата на елементи, съставляващи престъплението 

трафик на хора. 

 Не изглежда действията на обвиняемите да са създали състояние на опасност за 

свободата на увредените лица, тяхната физическа и психическа неприкосновеност, тъй 

като пострадалите са имали пълна свобода и да съобщят фактите на властите по всяко 

време, като се е доказало, че те са ги направили, когато са счели, че са били жертви на 

трафик. 

 Съдът от първа инстанция също така е разрешил правилно гражданските искове, 

предявени от увредените лица, които се присъединиха към производството като 

граждански ищци, тъй като самите ответници не са изпълнили условията за отговорност 

по отношение на законосъобразни действия. Разликите в парите, които все още трябва 

да бъдат възстановени от тези граждани, до размер на сумите, които са били договорени 

с ответниците за периода, през който са работили за дружеството на ответника, не могат 

да бъдат предоставени в наказателни производства, тъй като те не са свързани с 

отговорност по законни действия. При липсата на престъпление, което да бъде 

приписано на ответниците, няма основания за обезщетение в наказателното 

производство по чл. 19, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс. 

В светлината на тези съображения, жалбата на прокуратурата се определя като 

неоснователна и по реда на чл. 421 т. 1 буква б от Наказателния кодекс, тя ще бъде 

отхвърлена. Съгласно чл. 275 ал.3 от НПК, правните разходи, направени при решаването на 

жалбата оставатв отговорността на държавата.  

Главният инспекторат за имиграцията –дирекция по предоставяне на убежище и 

интеграция 

Дирекция "Убежище и интеграция" отхвърлила молбата за убежище, с твърдението, че в случая 

ищецът е "икономически мигрант", че искането му за получаване на форма на закрила не 

отговаря на изискванията, определени в Закон № 122/2006 относно убежището в Румъния за 

предоставяне на статут на бежанец или субсидиарна закрила. От гледна точка на румънската 

власт не става дума за обоснован страх от преследване съгласно румънския закон или съгласно 

Женевската конвенция за статута на бежанците. Решението на ГИИ-AИД е оспорвано от 

чуждестранния гражданин Х.Ц.Н.Д. в съда, който също поддържа решението на ГИИ-AИД, с 

мотива, че въпросното лице не отговаря кумулативно на всички условия, предвидени в Закона 

за убежището в Румъния и Женевската конвенция за статута на бежанците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



90 
 

РАЗДЕЛ 7 

 
 

РУМЪНСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И НАСОЧВАНЕ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА 
 

Одобрен със Заповед № 335/2009, издадена от Министерството на вътрешните работи в 

партньорство с няколко румънски институции: Министерство на образованието, Министерство 

на здравеопазването, Министерство на труда, семейството и социалната политика, Национален 

орган за закрила на детето, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието  

Разработката е резултат на единен механизъм, координиран от всички институции и 

организации, участващи в борбата срещу трафика на хора, факт, който води до подобряване на 

капацитета за идентификация на жертвите, като се гарантира тяхната защита и помощ, 

независимо от институцията или организацията, с която жертвата влиза в контакт за първи път.  

При процеса на определяне на жертвите, два основни аспекта трябва да се вземат под 

внимание  

Правната гледна точка: престъпление трафик на хора се споменава в Закон №. 

678/2001 за предотвратяване и борба с трафика на хора. От 1 февруари 2014 г. инкриминирането 

на този незаконен акт е посочено в Румънския Наказателния кодекс. 

Перспектива на виктимологията: при която трябва да се вземат предвид 

характеристиките и особеностите на всеки отделен случай.  

            Идентифицирането на дадено лице като жертва е първата стъпка на този механизъм и 

няколко индикатора трябва да бъдат взети под внимание, като: пол, възраст, социални 

характеристики, документи, място, където лицето е идентифицирано /намерено лицето; 

обстоятелствата, при които се е появила на жертвата, знаци, които могат да показват наличието 

на злоупотреба (физическа или психическа травма) за оценка/становището на друга 

организация или институция, ангажирана с борбата с трафика на хора или с правните си 

правомощия, които трябва да се вземат предвид при процес на определяне и насочване, за да се 

осигури непрекъснатост и прозрачността на процеса за вземане на решения.  

Конкретни условия за идентифициране и репатриране на жертви на трафик 

Чрез органите на съдебната власт. Чрез румънските дипломатически мисии и консулски 

служби в чужбина. Чрез TelVerde (телефонна линия, чрез която може да бъде поискани и да 

бъдат насочени искания за помощ от жертви или оплаквания относно потенциално 

престъпление трафик на хора). Други начини за идентификация: има ситуации, в които 

жертвите могат да бъдат идентифицирани или насочени към институции/организации от други 

граждани, бивши клиенти, инспектори по труда, персонал от медицински заведения, училище, 

местна общност, неправителствени организации.  

 

 Процедури за насочване: 

1. Жертвата е била идентифицирана от страна на съдебните органи (полиция, специални 

звена за борба с организираната престъпност, гранична полиция, Дирекцията за 

разследване на организираната престъпност и тероризма DIICOT). 
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2. Орган на съдебната власт ще уведоми Регионалния център на Националната агенция за 

борба с трафика на хора (NAATP) за оценка на нуждите от помощ на жертвата и за 

поддържане на контакт с нея. Представителят на NAATP ще разработи първоначална оценка 

и ще се гарантира незабавно насочване за съдействие. Ще бъде назначен отговорник по случая, 

за да да проследява процеса на помощ на жертвата. Доставчикът на услуги ще бъде известен и 

със съгласието на жертвата ще бъде изпратена необходимата информация, свързана с помощта.  

 

3. Жертвата е била насочена и репатрирана от МОМ. 

Представителят на МОМ ще информира представител на Регионалния център за 

NAATP за репатриране на жертвата. Той ще обсъди с жертвата потенциално сътрудничество с 

органите на съдебната власт. В случай, в които жертвата не може да получи помощ по време на 

фазата на транзит, Регионалният център за NAATP ще бъде информиран, за да се гарантира 

възможно най-скоро достъп до помощ в общността на произход.  

4. Жертвата е идентифицирана от чуждестранна неправителствена организация и е 

насочена към румънска неправителствена организация 

Представителят на румънската неправителствена организация ще информира 

Регионалния център за NAATP за координацията и контрола на помощта, предоставена на 

жертвата; ще обсъди с жертвата за възможно сътрудничество с органите на съдебната власт.  

 5. Жертвата е идентифицирана чрез румънски дипломатически мисии и консулски 

служби 

В ситуацията, когато на жертвата трябва спешно да се помогне в това отношение в 

чужда страна, представителят на румънската дипломатическа мисия ще се свърже с местна 

институция или организация, която предоставя помощ за жертвите. Ако жертвата не разполага 

с никакви документи за самоличност или документи за пътуване, за да докаже 

неговото/нейното румънско гражданство, дипломатическата мисия ще издава по искане 

документите, необходими за процеса на репатриране и ще информира в кратък срок NAATP и 

Гранична полиция за репатрирането на жертвата.  

6.Жертвата е идентифицирана като чужд гражданин 

Чуждестранен гражданин се ползва без дискриминация от всички мерки за помощ и 

защита като румънските граждани.  

             Териториалните структури на Гранична полиция, Генералният инспекторат на 

румънската полиция ще се свържат с NAATP за оценка на нуждите от помощ на жертвата. 

NAATP ще се свърже възможно най-скоро с румънската Главна инспекция по въпросите на 

имиграцията, която информира за наличието на чужди жертва. Жертвата ще трябва да бъде 

транспортирана в условия на сигурност и специална защита за настаняване на чуждестранни 

жертви, за да получи подходящо съдействие. Румънската Главна инспекция по въпросите на 

имиграцията включва в своите задължения регулиране на правното положение на 

чуждестранните жертви в съответствие със законодателството на режима на чужденците в 

Румъния.  

7. Идентифициране на жертвата - дете 

Главната дирекция на социално подпомагане и закрила на детето (GDSACP) ще трябва 

да бъде информирана, за да се вземат специални мерки за защита. Представителят на тази 

институция ще отнесе случая до специализиран център за подпомагане на деца, злоупотреба с 

жертвата, пренебрегване и трафика и ще поддържа контакт с партньорите на 

междуинституционалния екип. Представителят на Регионалния център за NAATP ще поддържа 

контакт с GDSACP за да се следи случая. В случаите на жертви на трафик - непълнолетни лица 

без придружител, Главният инспекторат за имиграцията ще трябва да си сътрудничи с няколко 
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институции и организации, специализирани в защита на децата в съответствие с Извънредната 

наредба на правителството 194/2002 по отношение на правния режим на чужденците в Румъния. 
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РАЗДЕЛ 8 

 
 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТРАВМАТА ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА НА 

ЖЕРТВАТА ДА УЧАСТВА В СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
Резюме: Разбирането на психологическия профил на жертвите на насилие е от 

жизненоважно значение за тяхната защита, рехабилитация и обезщетение. От служителя на 

закона се изисква внимателност. Това се основава на реалността, че жертвата е била жертва на 

насилника чрез принуда. Те се поставят в определена психологическа рамка, която обяснява 

психичното здраве в момента на спасяването на жертвата. Комуникацията с жертвата изисква 

бързо и ясно разпознаване на такава мрежа, заложена с мини, т.е. белези за травма. Това 

изложение разглежда тези термини. То описва аксиалните елементи на реакцията на травмата, 

спектъра на посттравматични синдроми и психологически идиоми на травмата, и дава указания 

за провеждане на интервю с жертви на насилие в случай на трафик на хора.  

Въведение: 

Сред престъпленията с цел и умисъл, трафикът на хора (ТХ) е едно от най-старите, 

злоумишлени действия на човек срещу ближния. Използването на хора за печалба и лични цели 

се случва по време на по-голямата част от историята на човечеството, от времето когато законът 

и земята са под мандата на тиранина. Злоупотребата, преследването и облагодетелстването от 

слабите, подчинените е последица както на държавния деспотизъм, така и на търговията, която 

идва с него. И докато съществуват предимства, които идват с модерната държава, 

упражняването на свободата и личните права, посочени в хартите и гарантирани от договори и 

конституции, трафикът на хора, насилственото изселване и робството в съвременната им версия 

се запазват. Ежегодно милиони хора по целия свят се купуват, продават, държат в плен за 

различни цели, свободата им се възпрепятства, правата им се потъпкват, животът им е 

застрашен, лишени са от благополучие. В много случаи тези хора са деца, а младите жени са 

използвани за сексуална търговия, в други случаи - за слугинаж, като например работа в 

незаконни заводи или селско стопанство. Те са подложени на различни форми на жестоко, 

нечовешко или унизително отношение. Изтезанията често се използват при жертвите на 

трафика, било във физическа, или психологическа форма, с цел обезкуражение, но и като 

средство за преодоляване и унищожаване на тяхната човечност. Чрез принуда, насилие и 

умствено подчинение, трафикантът се уверява, че това, което той вижда като "собственост", ще 

продължи да носи печалба за него или за организацията, от която той / тя е част. Преследването 

на такива лица, както и разформироването на престъпни групи, ангажирани с трафик на хора, е 

транснационално, понякога транс-континентално усилие от страна на властите и 

мултидисциплинарните екипи. 

 Понякога, без да се признава лесно от властите - дори и в държави, които имат добра 

репутация за зачитане на правата на човека - нечовешко или унизително отношение се прилага 

спрямо жертвите на трафик на хора след спасяването им, когато се настаняват в подслон до 

времето на процеса или след това. От условията на задържане, до разследването на 

полицейските сили, на бавно движещите се зъбни колела на правосъдието, се случва така, че 

жертвите ще претърпят вторични травми и след края на затрудненото положение. 

Възможността за  депортиране, когато жертвата е незаконна мигрантка, възпира разкриването 

и отворената комуникацията с властите или правния съветник. Страхът от последици и 

невъзможността на държавата да осигури безопасност по време на фазата на процеса, но и след 

него, са значителни възпиращи средства. И накрая, законният достъп до здравеопазване, и по-

специално до услугите за психично здраве, понякога е отказан или трудно достъпен за 
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жертвите. Под повърхността на протоколите ежедневните реалности са трудни и често се 

проявява явна враждебност, когато държавните действащи лица биват разпитвани за своите 

практики. Срам, стигма и често безпомощност се съобщават както от жертвите, така и от тези, 

които ги освобождават, само за да ги предадат на строгостта на закона. 

 Тази презентация предоставя знания и разбиране за бремето, понесено от жертвите и 

оцелелите. Познаването на такива тежести ще помогне на страните, участващи в 

предоставянето на услуги или за лица, изложени на риск от трафик, или при спасяване на 

жертви, или когато преследват лица, обвинени в трафик на хора, в процеса на получаване на 

свидетелски показания от жертвите, но също и за тяхното осигуряване. Познаването на това, 

както от юридически, така и от медицински специалисти, е задължително, ако се налага 

прилагането на закони, политики, но също така и избягване на вторична травматизация на 

оцелелите в процеса на събиране на доказателства за извършване на престъпление, преследване 

и осъждане на трафиканти. 

Принудата е ключова дума! 

 Следователно, решаващата дума за всичко, които следва, е условието на жертвите и 

оцелелите от трафик да са били принудени да се заемат с това положение. Принудата е 

"предложение, на което не може да се откаже". Тя трябва да се различава от сродния термин, 

експлоатация. Навсякъде, дори и в гражданските общества, различни действащи лица, 

работещи от монополна позиция, могат да експлоатират своята позиция за водене на преговори, 

да наложат несправедливи правила или закони или нередовни условия на труд, ниски заплати 

и по този начин да експлоатират отделните лица. Те не правят това от принудителна позиция, 

макар че понякога може да се наложи принуда. И докато експлоатацията се укорява, тя не се 

регулира от наказателното право, а от други наредби. Аморално е, но не и незаконно, макар и 

много пъти също толкова жестоко. Адвокатът, прокурорът, съдията, трябва да помнят по всяко 

време, че те са в позиция на власт, и като такива, когато се занимават с жертви на трафик, те са 

овластени, но също така трябва да взимат предвид нагласите, които могат да предизвикат 

спомени за миналата експлоатация на жертвата, като принуждават жертвата в такова 

положение, или ограничават правата или свободите, може да се окаже, че те отново са 

травматизирани и да се предизвикат повторни вреди. Законът трябва да бъде справедлив, но не 

и експлоатативен. 

Преживелите трафик на хора са видели най-лошото от човечеството. Те не само са били 

експлоатирани, но са били съблазнени, заплашени, бити, унижавани, дехуманизирани, 

използвани като вещи, понякога превозвани на огромни разстояния, други пъти държани под 

контрола на съседите си, под прикритие на невежеството и лицемерието на ближните си. 

Експлоатирано лице може да бъде принудено, поради експлоатация или заради такава, 

да бъде принудено от заплаха, наказание или отказ от права или свободи. Заплахата е крайната 

и необходима съставка за травмата на жертвата и за престъплението. Но за да се осъществи 

принуда, е необходимо жертвата да действа според мандат на принуда, т.е. да се съобразява с 

изискванията на принудителя. Освен ако жертвата не действа под принуда, или не изпълнява 

искания, изрично поставени под принуда, това престъпление не може да бъде обосновано. 

Някои автори твърдят, че за друг термин, наречен принудителност, трябва да се посочат 

ситуации, в които такива предложения не са изпълнени успешно от принудителя, но все пак 

показват намерение за принуда, като по този начин дават на закона аргумент за злоупотреба. 

Когато кажем, че принудителят остави принудения "без избор", или чрез действие, или 

намерение, не означава непременно, че принуденият буквално не може да избере, но това, че 

принуденият избира друг начин, различен от този на принудителя, ще бъде обратно на 

разумната логика, с цел за самосъхранение. 

Рамка на принудата на Брайдърман 
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Средата, създадена от похитителя, насилника, "шефа", "капо", принудителя (виж по-

горе) е среда на систематичен и пълен ужас, терор и господство. Това се постига чрез създаване 

на рамка около жертвата, която да подчинява, унищожава и контролира индивида. Алберт 

Бидерман, преди повече от 60 години, описва тази рамка, чрез която човек може да принуди и 

пороби друг, като по този начин кристализира средата на злоупотреба, в която се извършва 

травма.Тази рамка трябва да се разбира като основен фактор за бъдещото представяне на 

жертвата, за сметка на психологическото увреждане на нейния ум и душа. Тя също така служи 

на специалиста, за да ментализира, да разсъждава относно лицето, което интервюира или в 

производството, или по-късно в съда, и да бъде наясно, докато го прави. Независимо от други 

медицински или психиатрични диагнози, това е често срещана морална реалност, от която  

жертвите биват спасени: 

Най-ефективният начин да се спечели това сътрудничество е чрез подривна 

манипулация на ума и чувствата на жертвата, която след това се превръща в психически, 

а също и физически затворник."(Доклад на Амнести Интернешънъл за изтезанията) 

1.  Изолация: Жертвата е лишена от всякакви форми на социална подкрепа, както от връстници, 

така и от семейство или приятели. Принудителят използва своето влияние, за да направи 

жертвата зависима. 

2. Монополизиране на възприятието: Жертвата е принудена да насочи вниманието си към 

непосредствената си реалност и чувство за Себе Си. Външните стимули, които могат да се 

съревновават с контролираните от трафиканта, се елиминират (т.е. жертвите се настаняват в 

лошо осветени жилища, далеч от градa или се оставят на закрито през деня с дръпнати завеси). 

Действия, които не съответстват на спазването на изискванията, се наказват чрез ограничаване 

на достъпа до малки привилегии или основни нужди, като например храна или хигиена. 

3.  Индуцирана слабост и изтощение: се налага от лишаване от сън, лошо възпитание, излагане на 

светлина, неподходящ подслон или околната среда. Това култивира безпокойство, отчаяние, 

безпомощност и безполезност. Жертвата е принудена да вярва, че чувството за себе си е 

безполезно, че неговата / нейната човечност е изразходвана и че единственият шанс за оцеляване 

е прикрепен към принудителя. 

4.  Случайни индулгенции: Внезапните подаръци или привилегии, емоционално задушаване на 

жертвата с признаци на благодарност се предоставят от злоупотребяващия, за да осигурят 

подаването му. Това служи за по-нататъшно укрепване на пълната зависимост на жертвата от 

принудителя, разглеждана като "майстор на съдбата", която може да даде благословия на 

лоялния слуга. Обикновено се използват индулгенции, когато се появява риск (или чрез външна 

интервенция от социални работници, психолози, дори полицейски сили) и често са ефективни. 

5.  Деградация: Психологическото изтезание включва разделянето на загрижеността на жертвата 

за различни личностни черти, физически комплекси или поведенчески проблеми и след това 

използването на тези за по-нататъшно наказване, срама и влошаване на личността. Така той се 

свежда до "ниво на животно". Това е най-лошата форма на злоупотреба, свързана с вътрешната 

сърцевина на душата на човека, същината на неговата човечност. Тя има за цел да предизвика 

пълна капитулация. 

6. Прилагане на тривиални изисквания: Веднъж смятан от пострадалия за всемогъщ, принудителят 

/ злоупотребяващият ще култивира среда, в която отговаря на необичайни изисквания (като 

например сапун, четка за зъби, нови обувки, вода или хляб). 

Тривиалността, баналността на гореизброените обстоятелства, обкръжава и утвърждава 

рамката на Бидерман. Тя е и основата на първичната, но и второстепенната или дори третата 

травма. Вторичната травма се случва, когато в хода на разпит или интервюиране на жертвата 

си припомня и разказва историята си за травма, която често предизвиква дълбоки реакции. 

Третичната травма е това, което жертвата налага на своите връстници / деца / група, като по 

този начин създава култура на травма6. Този дълбок срам и вина, които преживелият има, 

спомените за неговата жизнена среда по време на робството или принудителен труд, в хода на 

                                                            
6Третичната травма е извън целта на този текст, засягайки главно първични и вторични събития. 
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преместването и докато е бил третиран като движима вещ са това, което възпламенява пост-

травматичните му спомени. 

Способността да оцеляваш е изключителна при всички хора, дори и пред лицето на най-

големите опасности. Това, което продължава да съществува, са косвени елементи от миналия 

живот, които разяждат душата и причиняват психологически стрес.Този стрес се оформя и като 

и образува синдроми на пост-травматичен стрес. 

Те могат да варират от: 

 Маладаптивни механизми за справяне: депресия, тревожност, пристрастяване, 

проблеми със съня, поведение на самонараняване, самоубийство, 

 Остро и хронично пост-травматично стресово разстройство:нарушение, при което 

индивидът повторното изживява травматични преживявания чрез ретроспекции, кошмари, 

натрапчиви мисли, на което той/тя реагира чрез избягване (или като не говори за това, или 

не ангажирайки се с различни ежедневни задачи, които могат да задействат ретроспекции), 

докато страдат от хипер-възбуда и персистиращ невро-вегетативен стрес: усещане за 

нервност, яростни изблици или прекомерна реакция на изненада. Те се случват, докато 

човекът съобщава за притъпен афект, безразличие към външния свят, отрицателни 

възприятия за себе си, самоувереност и вина, както и проблеми, които припомнят минали 

събития, включително тези за травматични събития. 

Освен това, медицинското здраве на лицето е повлияно от това, че е жертва на 

злоупотреба. Честите побоища оставят белези и променят външния вид на тъканите. Резките 

удари по главата създават неврологично увреждане / ТУМ (травматично увреждане на мозъка), 

което може да варира от леко до тежко (кръвоизливи / мозъчни удари). Счупените крайници, 

невъзстановени и непрегледани, се възстановяват частично, оставяйки индивида с временни 

или постоянни увреждания. 

 Най-важното е, че всички медицински находки трябва да бъдат систематизирани в ясна, 

всеобхватна гама, при спазване на международните стандарти. Златният стандарт за последните 

18 години е Протоколът от Истанбул за оценка на жертвите на изтезания и злоупотреби. 

Протоколът от Истанбул 

 Комуникацията с жертвите трябва да се извършва при подходящи условия и от 

подходящо обучени лица. Международният златен стандарт за интервюиране - ИП 

(Истанбулският протокол) - дава насоки за проверяващия при извършването на оценки. Най-

важното е, че тези насоки са задължителни за медицинския специалист, психиатъра и 

психолога, но те също така се отнасят за социалния работник, адвоката, полицейския 

служител, прокурора или съдията. Същите етични стандарти следва да се прилагат при 

констатиране на настоящото състояние на жертва на трафик на хора. 

 Тук предлагаме само кратко резюме от общите указания на ИП, с позоваване за бъдещо 

обучение7: 

 "Целта е да се извлече информация по хуманен и ефективен начин. По време на 

оценката, проверяващите трябва да обърнат внимание на психо-социалната история на 

предполагаемата жертва.Съответна психосоциална история може да включва проверки във 

връзка с "... ежедневието на човека, отношенията с близки и приятели, работа или училище, 

професия, интереси, бъдещите планове и употреба на алкохол и наркотици." Информация за 

предписани лекарства с рецепта, е важна, тъй като преустановяването на каквото и да било 

лекарство по време на периода на задържане може да засегне здравето на задържаното лице. 

Здравните специалисти трябва да са наясно със следните съображения при извършването на 

медицинските си оценки. 

                                                            
7Налични тук: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf 
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 Информирано съгласие: Здравните специалисти трябва да гарантират, че лицата 

разбират потенциалните ползи и потенциалните неблагоприятни последствия от оценката и 

че лицето има право да откаже оценката. 

 Поверителност: Здравните специалисти и устните преводачи имат задължението да 

запазват поверителността на информацията и да разкриват информация само със съгласието 

на предполагаемата жертва. 

 Настройка: Местоположението на интервюто и изпита трябва да бъде възможно най-

безопасно и удобно, включително достъп до тоалетни. Трябва да се отдели достатъчно време, 

за да се проведе подробно интервю и преглед. 

 Контрол: Професионалистът, който провежда интервюто/прегледа, трябва да 

информира предполагаемата жертва, че може да предприеме почивка, ако е необходимо, или 

да избере да не отговаря на каквито и да било въпроси или да спре процеса по всяко време. 

 Спечелване на доверие: Доверието е основен елемент от извличането на точна 

информация за злоупотребите. Придобиването на доверието на човек, който е претърпял 

мъчения и други форми на злоупотреба, изисква активно слушане, щателна комуникация, 

учтивост и истинска съпричастност и честност. 

 Преводачи: Често се предпочитат професионални, преводачи, владеещи два езика, но 

може и да не са на разположение. 

 Подготовказа интервюто: Здравните специалисти трябва да четат съответните 

материали, да разбират контекста на предполагаемата злоупотреба и да са запознати с 

практики на изтезание от различните региони. 

 Техники за интервю: Първоначално въпросите трябва да са безсрочни и да позволяват 

разказване на травмата без много прекъсвания. Затворените въпроси често се използват, за 

да се добави яснота към разказа или внимателно да се пренасочи интервюто, ако индивидът 

се отклони от темата. 

 Миналата медицинска история: Здравният специалист трябва да получи пълна 

медицинска анамнеза, включително медицински, хирургически или психиатрични проблеми. 

Не забравяйте да документирате всяка история на нараняванията преди периода на 

задържане или злоупотреба и да отбележите евентуалните последици. 

 История на травмите: Водещите въпроси трябва да се избягват. Запитванията трябва да 

бъдат структурирани, за да направят хронологична справка за събитията, претърпени по 

време на задържането. Специфичната историческа информация може да бъде полезна при 

потвърждаването на доказателствата за злоупотреба. Например, подробно описание от 

наблюденията при индивида на остри лезии и последващия процес на оздравяване често 

представлява важен източник на доказателства за потвърждаване на конкретни твърдения за 

изтезания или малтретиране. Също така историческата информация може да помогне за 

корелация на индивидуалните профили на злоупотреба с установените регионални практики. 

Полезна информация може да включва описания на изтезанията, позициите на тялото и 

методите за ограничаване; описания на остри и хронични рани и увреждания; и информация 

за идентичността на извършителите и мястото (местата) на задържане. 

 Преглед на методите за изтезание: Той допълва историята на травмите, за да изследва 

злоупотребите, които биха могли да бъдат забравени или избегнати от предполагаемата 

жертва поради тяхната природа (например изнасилване). Прегледът няма за цел да бъде 

изчерпателен контролен списък; той трябва да бъде индивидуално пригоден според 

историята на травмите или съответните регионални или местни практики. 

 Преследване на несъответствия: Свидетелството на предполагаемата жертва може на 

пръв поглед да изглежда непоследователно, освен ако не бъде събрана допълнителна 

информация. Факторите, които могат да възпрепятстват точното разказване на минали 

събития, могат да включват: забременяване, дезориентация, загуба на съзнание, органични 

мозъчни увреждания, психологически последствия от злоупотреба, страх от личен риск или 

риск за другите и липса на доверие в клиниката. 

 Невербална информация: Включете наблюденията за невербалната информация, като 

влияние и емоционалните реакции в хода на историята на травмата, и отбележете значението 

на такава информация. 
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 Реакции на предаване и противодействие: Здравните специалисти, които провеждат 

медицински оценки, трябва да са запознати с евентуалните емоционални реакции, които 

оценките на травмата могат да предизвикат в интервюирания и интервюиращия.Тези 

емоционални реакции са известни като прехвърляне и контрареференция. Например, 

недоверието, страхът, срамът, яростта и вината са сред типичните реакции на пренасяне, 

които преживелите мъчения изпитват, особено когато са помолени да разкажат подробности 

за тяхната травма. В допълнение, емоционалните реакции на лекаря по отношение на 

оцелелите от изтезания, известни като контра-трансфери (напр. Ужас, недоверие, депресия, 

гняв, прекомерна идентификация, кошмари, избягване, емоционално обездвижване и 

чувство за безпомощност и безнадеждност) могат да повилияят на качеството на оценката. 

Като се има предвид изключителната уязвимост на оцелелите и склонността им да преживеят 

отново своята травма, когато тя е призната или лекувана, е от решаващо значение за 

здравните специалисти да поддържат ясна перспектива в хода на своите оценки." 

  

Коментари и заключения: 

 Докато приоритетите могат да се различават за полицейския служител, прокурора, 

съдията, медицинския специалист, психолога, в края на деня правосъдието се изпълнява на 

дело, когато всички работят в мултидисциплинарен екип, зачитайки експертните познания на 

всеки един. Ролята на документирането на злоупотреби и изтезания е на съдебния специалист, 

с акцент върху съдебната психиатрия и психологията. Рекурсивното интервюиране често 

предизвиква вторична травма за жертвата, принуждава я отново да разказва историята и отново 

с цел спазване на стандартите на съдебната власт, поради бюрокрацията. Свидетелство за 

преживялото лице е необходимо на прокурора. То трябва да бъде взето по ясен начин, както е 

предложено от ИП. Прокурорът трябва да посочи причината да вземе свидетелски показания и 

да не се ангажира, трансферентно, в каквото и да било психологическо консултиране или 

диагностика. Това трябва да се остави на професионалиста. Същото се очаква от адвоката или 

съдията. Вторичната травматизация може да бъде още по-вредна, тъй като кората на доверието 

отново се пречупва от онези, които трябва да помагат, и приютява жертвата, веднъж спасена. 

Правилната формулировка, като се спазва достойнството на личността и правото на личен 

живот, трябва да е в прерогативите на държавата и защитника в хода на производството и 

процеса. Ролята на експерта не може да бъде подчертана достатъчно.  

 Служителят на закона трябва да разбира, че лекарите не трябва да участват в 

злоупотреба с жертвата. Потъпкването на правата, по-нататъшната експлоатация на жертвите 

трябва да бъдат докладвани от лекари, които ще се въздържат или от опрощавони, или от 

съучастие в подобни практики. В хода на документирането на злоупотреба лекарят ще 

отбележи също неправомерното поведение на полицаите, докато жертвата е в ареста, 

злоупотребата от прокурори или незаконното поведение на съдиите, особено в случаите, когато 

се наблюдава някаква дискриминация, основана на раса, етническа принадлежност, произход, 

религия или ориентация. Задължението на медицинския специалист за неговия пациент е най-

важно и на първо място. То се  простира отвъд Хипократовата клетва, като в редица случаи се 

съдържа в декларации на WMA (Световната медицинска асоциация) (Токио, Малта, Мадрид). 

Той съблюдава правото на жертвата да не преследва обвинения или да бъде принуждавана в 

свидетелска позиция срещу волята си. То спазва правото на жертвата да реши дали да потърси 

възмездие или обезщетение, след като бъде уведомена за това право. То спазва правото на 

жертвата да решава свободно за своя личен живот. Държавата и адвокатът не могат и не трябва 

да принуждават жертвите да правят законно обвързване. И когато жертвите се занимават с 

престъпна дейност по време на трафика трябва да им се осигури специално обстоятелство за 

преценка при постановяване на наказанието и съобразно закона. 

 Допълнителна информация по въпроса: 

1. https://plato.stanford.edu/entries/coercion/ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://plato.stanford.edu/entries/coercion/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://plato.stanford.edu/entries/coercion/
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2. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/trafficking_task_force/resourc
es/TFHT_Toolkit/HumanTrafficking_Bar.authcheckdam.pdf 

  

3. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_
PROTOCOLS_THERETO.pdf 

  

4. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=090000168008371d 

  

5. https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_amounting_to_torture_and_other_forms_of_ill-
treatment_0.pdf 

  

6. http://journalofethics.ama-aССn.org/2017/01/stas1-1701.html 

  

7. https://www.ncБИ.nlm.nih.gov/pubmed/28107156 

  

8. http://journalofethics.ama-aССn.org/2017/01/ecas3-1701.html 

  

9. http://bmjopen.bmj.com/content/5/8/e008682.long 

  

Синдром "Любовник" 

  

 Този раздел има за цел да обясни накратко въпроса за жертвите на феномена 

"любовник" от психологическа гледна точка. Синдромът на Любовник е една от най-често 

срещаните тактики, които трафикантите използват при набирането и грижата за жертвите си. 

Те наемат жертвата чрез съблазън и я принуждават да извършва сексуални услуги, домашно 

робство, просия, престъпни деяния. 

 Насилникът казва на своя партньор, че тази експлоатация е в полза на семейството, 

взаимоотношенията, финансовата подкрепа или подкрепата на даден вид пристрастяване. 

Обикновено трафикантът е мъж и жертвите му са млади момичета. Насилникът използва 

съществуващата енергийна динамика и уязвимости, за да експлоатира жертвата си. 

Трафикантът знае, че щом момичето е емоционално обвързано, тя ще направи всичко, за да 

запази привързаността си. Тъй като трафикантът работи, за да осигури жертвата си, има три 

основни фази на наемане, които ще предприеме, преди да е сигурен, че тя няма да напусне 

-    изследване, емоционална зависимост и експлоатация. 

Сканиращата фаза 

 Процесът на наемане за секс услуги или други форми на експлоатация започва с 

първоначалния контакт и връзката между трафиканта и жертвата. Трафикантите са експерти в 

разпознаването на уязвимости в младите момичета, след което използват тези уязвимости, за 

да се свържат, манипулират и експлоатират жертвата. Докато трафикантите могат да използват 

много уязвимости, за да се свържат с жертва, те често търсят момичета, които имат ниско 

самочувствие, изолирани са от приятели и семейства, имат история на сексуално насилие, са 

бездомни или в системата на приемните семейства, израснали са в семейство без баща или 

разведени подители, или тези, които имат конфликти с родителите или настойници.    След като 

бъдат открити уязвимостите на жертвата, трафикантът полага усилия, за да запълни липсващата 

роля на баща, партньор или помощник. 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
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Фаза на емоционална зависимост 

 Тъй като жертвата започва да се доверява и се доближава до трафиканта, той 

продължава да се обвързва с нея чрез фалшива любов и обич. Също известен като фаза на 

"медения месец", той ще я обсипе със скъпи подаръци и комплименти, ще се ангажира с 

физическа интимност и ще й обещае възможност за по-добър живот. Колкото повече 

трафикантът осигурява на момичето и то се доверява на него, тя се отдалечава по-далеч от 

семейството си или от полагащите грижи. Скоро тя открива, че тя е зависима от нейния 

трафикант за физическите и емоционални нужди и желания. 

Експлоатационна фаза 

 Щом трафикът знае, че жертвата е напълно зависима от него, той ще я манипулира в 

комерсиален секс или други форми на експлоатация. Обикновено той й казва, че 

има    финансови затруднения и я моли да помогне да печели пари, за да живее, да я окуражава 

да спи със своя "приятел", да извърши престъпления, да моли за допълнителни пари. Докато 

момичето не иска да изпълнява задачите, тя често ще го направи, за да направи приятеля си 

щастлив, убеден, че я обича и иска най-доброто за нея. 

 Чрез този процес на набиране на персонал и в подготовката за злоупотреба, която 

започва след това, трафикантът и жертвата започват да преминават през процеса на травмиране, 

което е силна емоционална връзка между двама души, един от които тормози, използва удари, 

заплахи, злоупотреби , или сплашва другия. Подобна форма на Стокхолмския синдром е 

тревожната връзка, която затруднява жертвите да напуснат трафикантите и кара жертвите да се 

завърнат при тях, дори и след като са се освободили от трафика. 

Цикъл на злоупотреба: трафикантите, като насилниците, използват циклично насилие, 

за да контролират жертвите, като правят обещания за любов или по-добър живот и като 

използват срам и манипулация.  

 

Увеличение на напрежението 

Периодът на увеличение на напрежението е белязан от увеличаване на 

неудовлетвореност и напрежение у мъжа в отговор на различни стресови фактори: жертвата не 

печели достатъчно пари, не да се подчинява или се опитва да напусне или да получи помощ от 

някого.  

Той става раздразнителен, разочарован, оплаквай се, критичен е, обвинителен или се държи 

предизвикателно. Обикновено, момичето се опитва да разсее напрежението от него - прави 

неща, с които смята, че ще му угоди или успокои, извинява се за неща, които не са по нейна 

вина, така че той да не се чувства зле. Това поведение е проблем, защото тя поема отговорност 

за нещастието му и задържа в себе си гнева си.  
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              В други случаи, тя може да реагира остро на това напрежение и собствените си 

фрустрации да казва или прави неща, които ескалират напрежението и изострят гнева. Тя може 

да развие симптоми на депресия, тревожност, или физически оплаквания като главоболие, 

разстроен стомах, или безсъние.  

              Инцидент 

              Яростта на нарушителя в крайна сметка излиза в извънконтролна експлозия на 

вербално насилие, жестокост или друг тежък инцидент, като използва заплахи и обвинява 

жертвата.  

              Жертвата може или не може да се опита да отвърне на удара, да избяга или да получи 

помощ. Някои жени са пасивни и напълно откъснати по време на епизод на насилие, дотолкова, 

че чувстват всичко това като един сън и самата жертва може бързо да забрави за него и се опитва 

да продължи напред, като че ли нищо не се е случило. Тя може да бъде в състояние на шок и да 

не осъзнава сериозността на травмата или нейните наранявания. Други жени могат да станат 

истерични и непоследователни.   

Сдобряване 

Веднага след насилието тя вероятно е разстроена, ядосана или твърдо решена да си тръгне, но 

често тези чувства са преодолени от нейното приемане на неговата силна кампания да я спечели 

отново с извинения, жестове на любов, подаръци, и обещания да бъде по-добър. Временно, 

нейното крехко самочувствието е подсилено и тя се чувства обичана. Нейните романтични 

идеали оживяват: този нежен, любящ човек е истинският ѝ мъж, тя просто трябва да го държи 

щастлив и под контрол, за да се предотвратят бъдещи епизоди на насилие.  

Спокойствие 

След тяхното сдобряване се развива силна връзка на идеализъм  между двойката. Тази 

част от цикъла може да изглежда приятно.   

              Спокойствието е лъжовно - то е само на повърхността и няма да издържи, тъй като се 

основава на отричане на истинските проблеми. Спокойствието е разрушително, защото служи 

като положителна награда за насилието чрез засилване на цикъла и дава възможност на 

двойката да избегне да се занимава със същинските въпроси или да разработи ефективни 

стратегии за разрешаване на конфликти.   
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РАЗДЕЛ 9 

 
 

ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО КРИМИНАЛЕН ФЕНОМЕН В БЪЛГАРИЯ 

 
През последните десетилетия, трафикът на хора се превърна в тежко криминално 

явление. Много експерти в тази област определят престъплението като "модерно робство". 

Трафикът на хора е типичен пример за престъпленията, които са характерни за XXI век - ерата 

на глобализацията. Последните проучвания показват, че между 500,000 и 2 милиона души по 

света са жертва на трафик всяка година. За начало, жертвите на трафик са насочени основно 

към страните от Европейския съюз с цел сексуална експлоатация, като след това жертвите са 

трафикирани по света, например в Северна и Южна Америка, Югоизточна Азия, Близкия 

Изток. Основният приоритет на трафикантите към настоящия момент остава сексуалната 

експлоатация и това се дължи на факта, че тя им осигурява максимална печалба. Всяка година 

около 500,000 жени и деца предлагат сексуални услуги в Европейския съюз,  от тях около 

200,000 са от Източна Европа. Според УНИЦЕФ, повече от 60,000 деца проституират.  

  В резултат на престъпната дейност, свързана с трафик на хора за отделните страни, в 

това число България, са идентифицирани следните стратегически рискове:  

- демографска дестабилизация - един от най-значителните рискове за България, вземайки 

предвид отрицателния прираст на населението през последните десетилетия;     

- дестабилизация на съществуващите пазари на труда - жертвите на трафик са отстранени от 

правните пазари и са насилствено въвлечени в незаконни пазари за секс и други услуги;     

- увеличаване на размера на организираната престъпност - организираният трафик на хора не 

може да съществува изолирано от другите престъпления. Той може да бъде съпътстван от 

трафик на наркотици, нелегална търговия с оръжие и задължително с пране на пари;     

- икономическа дестабилизация чрез "пране на пари" - натрупването на големи печалби от 

трафик води до възникване на сложни схеми за пране на пари в и извън страната, което се 

отразява негативно на икономиката.     

  Приходите, генерирани от престъпните групи, занимаващи се с трафик на хора, се 

нареждат веднага след тези, генерирани от търговия с оръжие и наркотици. В този контекст, на 

европейско равнище през 2016 г. акцентът беше поставен върху проследяване на финансовите 

потоци, генерирани чрез трафик на хора и провеждане на паралелни финансови разследвания.  

Друг акцент в политиките за борба с трафика на хора на европейско ниво бе поставен 

върху въздействието на мигрантската криза върху престъплението. От една страна се оказват 

преплитащите се миграционни потоци, в които попадат незаконни мигранти, мигранти търсещи 

убежище и трафик на хора. От друга страна са преплетени и организираните престъпни мрежи, 

обвързани с контрабанда и тези с трафика на хора. Въпреки това, с миграционната криза се 

откроява нова група уязвима към трафик на хора: тази на мигрантите, които търсят убежище, и 

икономически мигранти - гражданите на трети страни. Във висок риск в контекста на новите 

реалности за миграция са и непридружени деца-мигранти, граждани на трети страни. 

Проблемът е особено актуален за България поради общата граница на страната с Турция. 

Хиляди имигранти от Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан и други се опитват да достигнат 

Западна Европа, преминавайки нелегално през границите на България. Един от 

съществуващите канали за трафик на мигранти през България е насочен към пресичане на река 

Дунав и транспортиране на мигранти на територията на съседна Румъния, откъдето те могат да 

продължат по-нататък по пътя си.  
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В рамките на Европейския съюз, България изглежда е основната страна на произход. 

Изследванията показват, че най-често срещаните страни – крайни цели за жертвите от България 

са Германия, Австрия, Белгия, Италия, Испания, Франция, Швейцария, Турция, Холандия, 

Норвегия, Швеция, Чехия, Полша и др.  

 По данни на GRETA (Група от Експерти за Конвенцията на Съвета на Европа за борба с 

трафика на хора) за периода 2013-2015г. има възходяща тенденция за увеличение на вътрешния 

трафик. За представения период също така са регистрирани по-голям брой случаи, в които 

България се явява транзитна територия или крайна дестинация. В доклада се посочва, че 

български граждани участват в трафика главно за целите на сексуална експлоатация (77%), 

следвани от трафик с цел трудова експлоатация (особено в сектори като строителството, 

селското стопанство и производството на стоки) - 12%. Следващо място заема трафика на жени 

с цел продажба на новородени, като най-редки са случаите на трафик с цел отнемане на органи 

и телесни течности.  

Корените на проблема за страните от Източна Европа, в това число България, са:  

• бедността и социалното неравенство;          

• липса или недостатъчно образование сред определени слоеве и групи от населението;          

• липса на информация;          

• недостатъчно социален опит;          

• опитите за безопасна миграция 

• други.          

  Въпреки че жертвите на трафик стават лица с различен социален произход и от различни 

етнически групи, проблемът в България е особено впечатляващо изразен и много често засяга 

хората от т.нар. ромска / циганска етническа група. Наличието на компактно ромско население 

в някои райони на страната и на специфични обичаи, култура, традиции и самосъзнание на тази 

популация допринесе за значително увеличение на случаите на трафик сред тази категория хора 

и то се проявява в две направления, както по отношение на големия брой извършители на такива 

престъпления, така и по отношение на съществена виктимизация и на много голяма пропорция 

на жертвите.  

По отношение на трафикантите, според последния доклад на Евростат - не малка част от 

тях са граждани на ЕС (около 69%), като например, България докладва, че повечето от 

заподозрените са български граждани. Даване на насоки в това отношение (и не само) са 

поредицата от доклади и проучвания, изготвени по проекта TRACE (Трафикът като престъпно 

начинание), включително "Бъдещи тенденции в трафика на хора в Европа". По отношение на 

трафикантите и престъпните мрежи – очаква се, че увеличаването на социалната изолация в 

комбинация с не много добри икономически условия ще мотивира нарастването на броя на 

лицата, които биха могли да бъдат свързани с престъплението трафик на хора. В същото време, 

трафикантите не са хомогенна група, а по-скоро включват различни видове и групи от хора с 

различен произход и профил. Обикновено приликата между тях е, че те искат да поддържат 

начин на живот, което изисква да се възползват от други лица с цел увеличаване на печалбите 

си. Трафикантите също така ще работят в по-малки схеми индивидуално или като "семеен 

бизнес". Има очакване, че по отношение на децата, които растат в семейства и среда, участваща 

в дейността на трафика на хора, ще съществува висок риск, че самите те също ще се включат в 

престъплението. 

 

 

 

 



104 
 

РАЗДЕЛ 10 

 
 

БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 
 

Национална комисия за борба с трафика 

на хора 

Политики, идентификация, политики за 

защита, превенция, защита на жертвите 

Министерство на труда и социалната 

политика 

Политики, идентификация, защита  

Министерство на правосъдието Политики, превенция, защита на жертвите  

Министерство на здравеопазването Здравни програми и медицинска помощ  

Министерство на външните работи Международно сътрудничество  

Министерство на образованието и 

науката 

Образователни програми и превенция  

Държавна агенция за закрила на детето Защита и грижа за деца  

Министерство на вътрешните работи Разследване  

ДАНС Събиране на информация, борба с рисковете 

за националната сигурност  

Прокуратура Наказателно преследване  

Съд Съдебно разследване и наказание  

НПО Превенция, грижи за жертвите, обучения  

 

Съгласно Закона за борба с трафика на хора, общата политика и взаимодействието на 

всички заинтересовани институции и организации в областта на борбата с трафика на хора в 

България се осъществява и координира от Националната комисия за борба с трафика на хора, 

която е колективен орган към Министерски съвет на Република България.  

Националната комисия се председателства от заместник министър-председател, 

определен от Министерския съвет. Съставът на комисията включва заместник-министър на 

външните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър 

на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на 

здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на 

държавната агенция "Национална сигурност", заместник-председател на държавната агенция за 

закрила на детето, заместник-председател на Националната Комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, определени от съответните 

министри и предсидатели. В състава на Националната комисия се включват определените от 

ръководителя на Върховния касационен съд, главния прокурор и директора на Националната 

следствена служба техни заместници. На заседанията на Националната комисия могат да 

участват представители на неправителствени организации и международни организации с 

представителства в страната, които работят в областта на предотвратяване на трафика на хора 

и закрила на жертвите на трафик.  

Националната комисия за борба с трафика на хора:  
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- организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации 

за изпълнение на Закона за борба с трафика на хора;               

- определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на 

противодействието на трафика на хора;               

- разработва ежегодно национална програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора и закрила на жертвите на трафик на хора, и я внася в Министерския 

съвет за одобрение;          

- създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните за 

трафик на хора;          

- участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора;          

- организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании 

за лица от рисковите групи на трафик на хора;          

- разработва програми за обучение на служители за изпълнение на функции, свързани с 

предотвратяването и борбата с трафика на хора;          

- ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и 

центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора;          

- регистрирани физически и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят 

подслон на жертвите на трафика на хора.          

За реализация на регионалната политика и координирането на някои от общините в 

страната са създадени и местни комисии за борба с трафика на хора. Такива териториални 

структури функционират в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Tърново, Монтана, 

Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен, като през текущата 2017 г. предстои да се създаде Местна 

комисия в община Плевен.  

В Република България са изградени и функционират следните три механизма за координация:  

- Национален механизъм за насочване и грижа за жертви на трафик -координатор: 

Националната комисия за борба с трафика на хора;      

- Координационен механизъм за насочване и грижа  за непридружени деца и деца-жертви на 

трафик, завръщащи се от чужбина - координатори: Държавната агенция за закрила на детето и 

Министерство на вътрешните работи;      

- Транснационален Механизъм за идентификация и връщане на жертви на трафик -          

точка за контакт за България: Национална комисия за борба с трафика на хора.  

  

За ефективна борба с трафика на хора не са достатъчни само и единствено усилията на 

полицията, съда или друг държавен орган. Единственият начин за борба с това грозно явление 

е съвместна и координирана работа и постоянно взаимодействие между всички тези 

институции и гражданското общество. В по-широк аспект са необходими комплексни 

социални, икономически, образователни и демографски мерки, не само на национално, но и на 

европейско и международно ниво. 
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РАЗДЕЛ 11 

 
 

БЪЛГАРСКА ПРАВНА РАМКА 

  

Престъплението "трафик на хора" е сравнително модерно деяние, което се регулира от глава II, 

раздел IX от Наказателния кодекс на Република България по чл. 159а - l59г. Състав на 

съответните деяния са включени в системата на Наказателния кодекс през 2002 г. /ДВ, бр. 

92/2002 г./. Криминализирането на трафика на хора в българското наказателно право е резултат 

от изпълнението на поетите ангажименти за хармонизиране на националното законодателство 

с международните актове, ратифицирани и приети от Република България. Такива актове са 

Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора /ратифицирана от Република 

България през 2007 г./, Рамковото решение на ЕС за борба с трафика на хора от 2002 г. и 

Рамковото решение 2001/220.  

Като се имат предвид поетите ангажименти, през 2003 г. бе приет и специален Закон за 

борба с трафика на хора. В Допълнителните разпоредби на този закон са дадени легални 

дефиниции на термини, свързани с тази престъпност. Като цяло, приетите определения в 

българското законодателство са идентични с тези, дадени в международните правни актове.  

  Важни по същество, по-специално по отношение на защитата на правата на жертвите на 

този вид престъпност, са също така следните закони:  

• Наказателно-процесуалният кодекс;    

• Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;    

• Законът за защита на застрашени лица във връзка с наказателно производство;    

• Законът за правната помощ;    

• Законът за закрила на детето;    

• Законът за социалното подпомагане;    

• Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;  

От основно значение е и съдебната практика, особено на Върховния касационен съд на 

Република България, която е задължителна. С най-голямо значение е Тълкувателно решение № 

2/2009 г. на Върховния касационен съд.  

Според българското законодателство "трафик на хора" е набирането, транспортирането, 

укриването или приемането на хора, независимо от изразеното от тях съгласие, когато се 

извършва с цел експлоатация, а "експлоатация" е противозаконно използване на хора за 

развратни действия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от 

жертвата, за принудителен труд, за просия, или да бъдат държани в принудително подчинение, 

или в робство, или в ситуация, подобна на робството / Закон за борба с трафика на хора /.  

Българското наказателно материалното право в областта на трафика на хора е много 

модерно и е сред най-добрите законодателства в областта в Европа.  

Съгласно разпоредбата на член 159а, ал.1 от Наказателния кодекс: "Който набира, 

транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за 

развратни действия, за принудителен труд или за просия, отнемане на телесен орган, тъкан, 
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клетка или телесна течност, или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо 

от съгласието им, се наказва ".  

  В съответствие с тази разпоредба, трафикантът ще бъде наказан, дори и ако той / тя не е 

използвал специални методи - принуда, измама и т.н., които са изброени в следващата алинея, 

като специални елементи на corpus delicti на престъплението, което води до налагането на по-

тежко наказание. Извършителят ще носи наказателна отговорност дори и в случаите, когато 

жертвата е била наясно с дейностите, в които ще бъде включена, и е дала своето съгласие - 

което често се случва на практика.  

Деянието е наказуемо, дори ако не е постигната целта на трафик.  

Специалните методи се съдържат в член 159а, ал.2 от Наказателния кодекс и предвиждат 

случаите, когато деянието е извършено:  

1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;    

2.    чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;  

3.    чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;  

4.    чрез използване състояние на зависимост;  

5.    чрез злоупотреба с власт;  

6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги;    

7. от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му.    

Тази разпоредба изброява по-тежки форми на трафик, за които наказанието е лишаване 

от свобода за по-дълъг период, както и по-висока глоба.  

Съгласно чл. 159б от Наказателния кодекс, трансграничният трафик също е престъпление. 

"Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе 

през границата на страната с целта по чл 159а, ал.1, трябва да бъде наказан ".  

Чл. l59г от Наказателния кодекс предвижда по-тежко наказуемо corpus delicti, когато 

деянието представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на 

решение на организирана престъпна група.  

Формите на криминалното деяние трафик на хора, са:  

- Набиране - активни действия по търсене, намиране, привличане, набиране, 

склоняване, организиране на жертвата или набор от хора, за адаптиране в позиция създаване на 

предпоставки за бъдещата им експлоатация. Налице е "набиране" и когато активната част е 

жертвата на престъплението, а не извършителят. Актът на "набиране" може също така да стане 

чрез подтикване към проституция. Набирането на лицата може да се е случило освен чрез 

незаконни действия, но също така и от такива, които са напълно законни, например: 

неформални мрежи, приятелски и семейни кръгове, реклами за предлагане или приемане на 

работа чрез агенции, които предлагат работа, обучение, брак или пътуване в чужбина, чрез 

предлагане в интернет или в медиите, използване на посредници в кръчми и друг неограничен 

кръг от дейности;  

- Транспорт - физическото преместване, транспорт на жертвата или осигуряването на 

транспорт. Според Тълкувателно решение № 2/2009 г. на Върховния касационен съд 

"транспорт" се извършва не само при фактическото транспортиране на жертвата, но и когато се 

извършват действия, необходими за неговото/нейното транспортиране. Достатъчно е 

извършителят да осигури транспортирането чрез закупуване на билет, като предоставя 
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превозно средство, шофьор, изпращане до летището, снабдяване с документи за пътуване, или 

други подобни действия, дори без да се налага да бъде нарушен режима на граничния контрол;  

- Укриване – изразява се в прикриване на местоположението на жертвата от 

неговите/нейните роднини или от властите;  

- Приемане на отделни лица или групи от хора – изразява се в осигуряване на жилище, 

месторабота, настаняване в квартира;  

- Трансфер през границата на страната –представлява физическото преместване, 

транспортиране на жертвата на територията на чужда държава.  

Наказуемостта на всички деяния на трафик, регламентиран в българския Наказателен 

кодекс, ги определя като тежки престъпления. Предвижданите санкции в зависимост от 

различните хипотези са - лишаване от свобода от две до петнадесет години, тежки глоби в 

размер от три хиляди до сто хиляди лева, както и конфискация на част или на цялото имущество 

на дееца.  

Българският закон прави разлика между престъпление, свързано с вътрешния трафик на 

хора (член 159а от Наказателния кодекс) и трафика с пресичане на националните граници 

(трансграничен трафик) (член 159б от Наказателния кодекс). За разлика от контрабандата, 

когато трябва да има нарушение на режима за пресичане на границата, правното пресичане на 

националните граници е достатъчно. 

Също така е престъпление да се наема като служител чуждестранно лице, незаконно 

пребиваващо на територията на Република България, знаейки, че това чуждестранно лице е 

жертва на трафик на хора. 

Има вероятност, трафикът на хора в националното законодателство да създаде 

двусмислие при дефиниране и за несъвместимост с дефиницията в протокола от Палермо (ООН 

2000). Националната интерпретация изключва измерението “средства” на международното 

определение, което е един от трите елемента, всеобщо приети като съставляващи 

престъплението трафик на хора. Това се разглежда като полезно от Касационния съд, тъй като 

броят заведени дела и постановени присъди може лесно да бъде увеличен и по този начин да 

има “тенденция в полза на разширителното тълкуване на престъплението трафик на хора” 

(Стоянова, 2013а). Тази тенденция се прилага и към правното тълкуване, предвидено в 

българското законодателство по отношение на “сексуалната експлоатация” и “принудителния 

труд”, които са в по-широк смисъл от обичайно съгласуваните стандартни интерпретации. 

Освен това, особеност на националното законодателство в тази област е включването на 

“продажба на детето на бременна жена”, което се интерпретира като форма на експлоатация, 

независимо от съгласието на жената. Все пак, поради двусмислието, понятието експлоатация 

не изключва виктимизацията на жени, които активно участват и се възползват от цялата 

процедура (Стоянова, 2013а). 

Групата от експерти за действие срещу трафика на хора (GRETA) (2011) има различен 

поглед върху този въпрос, свързан с дефинициите, в който счита, че с включването в 

дефиницията на трафика на хора на “ирелевантността на съгласието на жертвата”, българското 

законодателство дава по-широка възможност за по-мащабен подход към жертвите, 

включително услуги и права, в допълнение към по-широките перспективи за разследване. 

Някои учени изразяват несъгласие, аргументирайки се, че докато дефиницията за целите на 

разследването е необичайно обширна, дефиницията на жертвата на трафик съгласно Закона за 

борба с трафика на хора е по-тясна, при което “средствата” имат значение, както ще бъде 

обяснено по-долу в настоящото изложение.. 
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РАЗДЕЛ 12 

 
 

ПРАВНИЯТ СТАТУТ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА В БЪЛАРИЯ 
 

 

12.1. Профил на жертвите на трафик на хора в България 

В контекста на системата на международното право, деянието „трафик на хора“ се 

възприема по два начина и от две гледни точки. От една страна е гледната точка на извършителя 

и желанието за неговото / нейното откриване, задържане и наказването, като се акцентира върху 

методите и средствата на наказателната репресия. От друга страна стои позицията на жертвата 

/ пострадалия и стремежът за грижа, защита и неговата / нейната компенсация. Този втори 

аспект налага много по-сложни и интердисциплинарни методи и решения и изисква 

прилагането на цял набор от взаимно допълващи се мерки. Именно вторият аспект е най-ярък 

израз на подхода към проблема, на базата на и погледнат през призмата на общоприетите 

човешки права.  

Международните стандарти за защита на правата на жертвите на трафик са определени 

в различни международни актове, сред които основните са:  

- Протоколът за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, 

особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната 

организирана престъпност / т.нар протокол от Палермо /, ратифициран със закон, приет 

от 38-то Народно събрание на Република България на 12.04.2001 г.;          

- Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, ратифицирана със закон, 

приет от 40-то Народно събрание на Република България на 07.03.2007 г.;          

- Директива 2011/36 на Европейския съюз относно предотвратяването и борбата с 

трафика на хора и защитата на жертвите;          

- Директива 2012/29 на Европейския съюз за установяване на минимални стандарти за 

правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.          

Определението на пострадалите в рамките на международното право, е въведено в 

българското законодателство и се съдържа в Закона за борба с трафика в хора: " Жертва 

означава всяко лице, което е било обект на трафик на хора". Законът определя жените и децата, 

като хора, които са в най-висок риск да бъдат въвлечени в трафик: "Този закон урежда... 

мерките, насочени към защита и подкрепа на жертвите на трафика на хора, особено жени и 

деца". В по-тесен аспект, чл.74 от Наказателно-процесуалния кодекс определя жертвата като 

"лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението". Едно 

лице може да се счита за жертва на трафика на хора, независимо от това дали извършителят е 

идентифициран, арестуван, съден или признат за виновен и независимо от семейните връзки 

между жертвата и извършителя.  

  Статутът "жертва на трафик" осигурява специфични права. На първо място, 

идентифицираната жертва има право на период за размисъл, право на / най-малко / един месец 

настаняване в подслон за продължителността на периода на размисъл, право на безплатно 

предоставена психологическа и правна помощ и право да реши дали да сътрудничи с властите. 

Жертвата също така има право на еднократно парично обезщетение от държавния бюджет за 

претърпени имуществени вреди. Жертвите, които са съгласни да сътрудничат на властите, също 
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имат право да удължат престоя си в подслона до приключването на наказателното 

производство.  

Жертвите, които участват в наказателното производство като "пострадали" имат 

следните права: да бъдат информирани за правата си в наказателното производство; да получат 

защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъдат информирани за хода на 

наказателното производство; да участват в производството; да правят запитвания/ включително 

въз основа на доказателствата/, бележки и възражения; да обжалват актовете, които водят до 

прекратяване и спиране на наказателното производство; да имат защитник/ тоест да бъдат 

представлявани от адвокат.  

И накрая, жертва, която участва в съдебната фаза на наказателното производство, може 

да се обяви за частен обвинител и граждански ищец, т.е. той/тя има право да предяви 

граждански иск срещу ответника за обезщетение на причинените вреди.  

В обобщение, жертвите на трафик имат следните групи права :  

1. Права на жертвите според Закона за борба с трафика на хора – време за размисъл, 

настаняване в подлсон, с право на пребиваване, право да бъдат информирани от 

защитата за техните права.       

2. Права на "идентифицирана" жертва по смисъла на Националния механизъм за насочване 

и подпомагане на жертви на трафик, което включва краткосрочна и дългосрочна 

психологическа и социална подкрепа.  

3. Право на финансирана от държавата правна помощ.  

4. Право на финансирано от държавата обезщетение за имуществени вреди.  

5. Права на "пострадал" и "свидетел" по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс.  

6. Право да предявява искове за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди 

срещу трафиканта.       

  Всъщност, обаче, самоидентификация като жертва, за да се предостави достъп до 

горните права, не е възможно. Въпреки, че може да се подаде сигнал за престъплението, на 

практика той/тя ще бъде призната като жертва само след преценка на показателите за 

идентификация - националния механизъм за насочване. Според този механизъм, НПО правят 

неофициална идентификация, което включва предоставяне на психологическа подкрепа и 

настаняване в подслон/кризисен център, а официалната идентификация се извършва от 

компетентните в този аспект държавни органи - полицията и прокуратурата. Освен това, в 

съответствие с международните стандарти за защита на правата на жертвите на трафик, 

държавите са задължени надлежно да идентифицират жертвите на трафик на хора, като 

неспазването на това задължение може да доведе до нарушаване на правата на съответните лица 

от възпрепятстване на достъпа им до програми за защита и реинтеграция.  

  

 12.1. Профил на жертвите на трафика на хора в България 

Според официалната статистика на Прокуратурата на Република България, общият брой на 

жертвите на трафика на хора през последните години е, както следва:  

Година 2012 578 

Година 2013 540  

Година 2014 495  
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Година 2015 409  

  

 

Според вида на експлоатация на жертви на трафик за 2015: 

Сексуална експлоатация 314 

Задължителен труд 26  

Задължително подчинение 6  

Бременни жени с цел търговия на бебета 17  

  

 Според пола на жертвите на трафик през 2015: 

Жени 380 

Мъже 29 

  

Във връзка с трафика на хора, България се вписва в общия профил на страните от 

Европейския съюз, в които са специфични следните:  

• 80% от регистрираните жертви са жени;          

• над 1000 деца в Европейския съюз (приблизително 3% от всички жертви), са били 

обект на трафик с цел сексуална експлоатация;          

• 69% от всички регистрирани жертви са били жертви на трафик с цел сексуална 

експлоатация;          

• 95% от жертвите на сексуална експлоатация са жени;          

България е сред страните с най-висок относителен процент на жертвите на трафик на 

хора по отношение на цялото население на дадена страна, като този дял е изключително висок, 

особено сред лицата от женски пол: 13,1 от 100 000 души, което е повече от 5 пъти над средната 

стойност за ЕС-28.  

Според данните на годишните доклади на Националната комисия за борба с трафика на 

хора и анализа на периодични проучвания, в периода 2012 - 2016 г. са регистрирани все повече 

случаи на жертви на трафик (жени, както и мъже), с конкретни нужди като:  

- трайни здравословни проблеми и / или хронични заболявания;    

- трайни и / или продължителни физически заболявания и / или наранявания;    

- жертви с психични разстройства и / или трайни психични разстройства.    

Остава стабилна тенденцията, при която все повече мъже и момчета са идентифицирани като 

жертви на трафик, търсейки специализирана помощ и подкрепа. Съобщено е и увеличение на 

броя на регистрираните случаи на хора с различна сексуална ориентация и/или 

самоидентификация, ангажирани предимно в трафик с цел сексуална експлоатация.  

  Основното предизвикателство остава въпросът с жертвите на трафик на хора с различен 

вид зависимост (алкохол или наркотици), както и тези, които са използвали упойващи средства, 

които са довели до развитие на зависимост.  
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  Намирането на решения и на модел за работа остава като предизвикателство и по 

отношение на случаите на жертви на трафик (официално или не официално идентифицирани), 

които са граждани на трети страни, включително мигранти; лица, търсещи закрила, 

включително и тези, които вече са получили статут; предизвикателствата имат също правен 

характер и са свързани с координацията на национално ниво, така и на различни международни 

регламенти.  

12.2. Освобождаване от отговорност на жертвите на трафика на хора 

През 2013 г. в процеса на транспониране на Директивата за трафика на хора, българският 

Наказателен кодекс е променен, като се въведе нова разпоредба за ненаказване на жертвите 

(член 16а). 

“Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от лице, пострадало от 

трафик на хора, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество.” 

Все пак има няколко съществуващи разпоредби, при които жертвите на трафик, ако не 

са правилно идентифицирани, могат да подлежат на съдебно преследване и наказание: 

- Престъпление е, ако “дееспособно лице, което дълго време остане неангажирано в 

социално полезна дейност, а получава доходи от нетрудова дейност по незаконен или 

неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или пробация”. При това 

положение проституцията на практика подлежи на съдебно преследване в България. 

- Нелегалното пресичане на границата също е престъпление, което поради лесното 

доказване (достатъчно е да се пресече българската граница без необходимите документи), може 

да бъде основание за наказание на жертвите на трафик; 

Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

позволява децата между 8 и 18-годишна възраст да бъдат наказвани, като бъдат изпращани в 

корективни институции за максимум три години при извършване на противообществени 

деяния. Противообществено деяние може да е всяко “деяние, което представлява заплаха за 

обществото и противоречи на закона, морала и доброто поведение”. В тази неясна и остаряла 

дефиниция попадат проституцията, просенето, скитничеството и други действия, които могат 

да са в резултат на трафика на хора. 

Добри практики и препоръки в това отношение биха били: 

- Отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните и приемане на напълно предпазващ подход към децата – жертва на трафик 

на хора; 

- Във връзка с децата и жените, ангажирани с проституция, държавата трябва да 

обмисли решението на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. за сексуална 

експлоатация и проституция и нейното въздействие върху равенството на половете, и по-

специално във връзка със следното: (I) приемане на “подход на нулева толерантност, основан 

на превенция, защита на жертвите и търсене на наказателна отговорност на клиентите”; 

(ii) гарантиране на “специални, специфични за възрастта образователни информативни и 

превантивни кампании в училищата и колежите”; (iii) финансиране на “организации, 

работещи със стратегии за подкрепа и намиране на изход, за осигуряване на иновативни 

социални услуги за жертвите на трафика на хора или сексуалната експлоатация (...), целящи 

да осигурят помощ на уязвимите жени и малолетните да се откажат от проституцията”. 
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12.3. Специална защита на жертвите съгласно Закона за борба с 

трафика на хора  

Осигурява се специална защита на жертвите, които декларират своето желание да 

сътрудничат на властите за срока на наказателното производство, включително: 

- разрешение на чуждестранни граждани за дългосрочно пребиваване в страната; 

- удължаване на периода на настаняване в приютите. 

Жертвите имат право на едномесечен период за размисъл, за да решат дали да 

сътрудничат. Задължение на разследващите органи е да информират жертвите при тяхната 

идентификация за възможността да получат специална защита. Актът, с който се дава статут за 

специална защита, се издава от прокурора. 

Статутът за специална защита може да бъде прекратен преди приключването на 

наказателния процес, ако: 

- Жертвата е подновила своите контакти с извършителите на престъплението; 

- Решено е, че съгласието за сътрудничество, дадено от жертвата, е фиктивно; 

- Има опасност за обществения ред и националната сигурност. 

12.4. Специална закрила на децата 

Българското законодателство предвижда мерки за специална защита, когато жертвата е 

дете. Тези мерки включват: 

- Информиране на Държавната агенция за закрила на детето; 

- Предоставяне на подходяща защита и подкрепа; 

- Настаняване на децата–жертви в отделни помещения от възрастните жертви; 

- Осигуряване на образование в обществени училища; 

- Предприемане на незабавни мерки за откриване на родителите и осигуряване на 

настойничество; 

- Освен това децата имат право на по-дълъг период за размисъл от 2 месеца след 

отправяне на такова предложение от Държавната агенция за закрила на детето.  

  

12.5. Документи за самоличност и разрешителни за пребиваване 

Жертвите на трафик имат право на съдействие при репатриране, включително при 

получаването на документи за самоличност от българските дипломатически и консулски 

служби в чужбина и от българското МВР. 

Дългосрочни разрешителни за пребиваване на жертви с чуждестранна националност се 

дават само, ако те са декларирали своето желание за сътрудничество с правоприлагащите 

органи. 

Максималният срок на временните разрешителни за пребиваване е периодът на 

наказателно производство. За този срок жертвите имат право на обхвата от права, тъй като са 

чужденци, живеещи постоянно в България. 
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12.6. Права в рамките на наказателното производство 

Според българския Наказателно-процесуален кодекс, на жертвите,  в това число 

жертвите на трафик на хора, се предоставят редица права.  

5.1. Право да участват в наказателното производство 

Жертва на трафик може да участва в наказателното производство в качеството на:  

- "пострадало лице",           

- "граждански ищец",           

- "частен обвинител," включително и в трите едновременно.           

a. Пострадало лице (жертва)  

В качеството си на пострадало лице жертвата в наказателното производство в България 

има следните основни права:  

- да бъде информирана за неговите/нейните права в рамките на наказателното 

производство, включително за правото да предяви граждански иск;           

- да получи защита по отношение на неговата/нейната лична безопасност и за 

безопасността на неговите/нейните роднини;           

- да бъде информиранa за хода на наказателното производство;           

- да поиска събирането на доказателства или да оспорва доказателства;           

- да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното 

производство;           

- правото на адвокат.           

За да възникнат правата на пострадалия, жертвата трябва да направи заявка за участие в 

досъдебното производство и да посочи пощенски адрес в страната.  

b. Граждански ищец  

Жертвата може да предяви граждански иск за обезщетение за разглеждане от съда в хода 

на наказателното производство. Правата на жертвата като граждански ищец са разгледани в 

детайли по-долу.  

c. Частен обвинител  

Пострадалият може да участва в производството като частен обвинител, като поддържа 

обвинението заедно с прокурора. По време на процеса, частният обвинител може да представи 

доказателства, да прави искания и да сочи аргументи, свързани с доказването на вината на 

обвиняемия и за определяне на наказанието. Тези права са специфични за частния обвинител и 

се различават от правата на гражданския ищец, който може да участва само по въпроси, 

свързани с обезщетението на вреди.  

              5.2. Право да не сътрудничат 

Българското законодателство няма ясно становище относно правото на жертвата на 

трафик да откаже да сътрудничи на наказателното производство. В същото време, няма 

конкретно задължение жертвите да сътрудничат, но има изрични разпоредби за специални 

привилегии за жертвите, които сътрудничат.  

"Органите на досъдебното производство незабавно уведомяват лицата, които са 

станали жертви на трафик на хора, след като са идентифицирани, за възможността да 
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получат специална закрила, ако в срок от един месец декларират съгласието си да 

сътрудничат на разследването." 

Така, на жертвите се предоставя избор дали да съобщят и да предоставят писмени 

свидетелски показания. Въпреки това, само сътрудничещи жертви имат достъп до други 

основни права, като например удължено настаняване в подслон, дългосрочно пребиваване в 

страната, финансова компенсация:  

На лица, които са станали жертви на трафик и са заявили своята готовност да 

сътрудничат за разкриване на извършителите на трафика, се предоставя специален статут на 

закрила за срока на наказателното производство, в това число:  

- Разрешение на чужди граждани за дългосрочно пребиваване в страната;        

- Удължаване на срока за престоя в подслона.        

Ако жертвата не е съобщила за престъплението, тя/той не може да има право на парично 

обезщетение и безплатна психологическа помощ.  

Такава причина би била, че свидетелските показания не могат да бъдат предоставени 

поради риск за жертвата да се уличи сам/а или защото той/тя ще инкриминира близки членове 

на семейството.  

Ако жертвата не сътрудничи 

Трябва да се отбележи обаче, че по време на наказателното производство, евентуален 

отказ на жертвата да се срещне със следователя или да се яви пред съда без основателна 

причина, може да доведе до глоба и принудително довеждане за разпит. Ако жертвата не желае 

да участва в наказателното производство, от него/нея ще продължи да се изисква 

предоставянето на писмени свидетелски показания. Според българския наказателно-

процесуален кодекс, жертвата е  длъжна:  

- Да се яви пред съответния орган;           

- Да съобщи всичко, което знае по делото, и да отговори на поставените въпроси;           

- Да остане на разположение на компетентния орган, ако това се налага.           

В случай, че не се яви и не предостави писмени свидетелски показания, жертвата се 

наказва с глоба и може да бъде принудително доведена за разпит. Жертвата може да откаже да 

дава показания по въпроси, отговорите на които биха я уличили, и има право да се консултира 

с адвокат.  

5.3. Право на защита на неприкосновеността на личния живот и безопасността 

Общата разпоредба гарантираща защита на неприкосновеност на личния живот е 

посочена в Конституцията на Република България : 

              "Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на 

други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в 

предвидените от закона случаи". 

Тази разпоредба позволява ограничаване на снимки и видеозаписи в съдебната зала. В  

българското наказателно производство една от основните процедурни гаранции за 

неприкосновеност на личния живот е възможността за провеждане на заседание при закрити 

врати. Това е възможно в случаите, когато:  

- това се изисква с оглед на запазването на морала;           
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- когато това е необходимо за предотвратяване на изтичането на факти от интимния 

живот на гражданите;           

- свидетелят е осигурен със специални мерки за защита.           

Съдът може да реши да проведе съдебното заседание при закрити врати по своя 

собствена инициатива или по искане на жертвата. Когато се разпитва дете жертва, съдът може 

да реши да затвори съдебната зала за обществото и пресата.  

Една добра практика, прилагана от българските съдилища, е изключване на широката 

общественост от съдебната зала като общ принцип в случаите на трафик.  

Друга добра практика е въвеждането на така наречените "сини стаи" - специални 

помещения, оборудвани с еднопосочни огледала, използвани за разпит на деца, свидетели и 

жертви на престъпления. Това е инициатива, въведена от организациите на гражданското 

общество. Целта на сините стаите е да се гарантира, незаплашително и по-малко травматично 

преживяване на децата в рамките на наказателното производство, като се избягва техния пряк 

контакт с обвиняемите, както и повтарящи се разпити в официалната обстановка на съдебната 

зала.  

5.4. Физическа защита на жертвата 

Лична физическа охрана може да бъде предоставена на жертвата-свидетел при 

поискване, включително полицейски ескорт до изслушването.  

5.5. Скриването на самоличността на жертвата 

Добра практика, използвана от българските власти е честото използване на тайна 

самоличност в случаите, когато жертвата изпитва страх вследствие на заплахи или закани за 

отмъщение от трафиканта. Мярката се прилага от прокурора или от съда по искане на жертвата.  

В тези случаи на жертвата се дава идентификационен код и тя бива разпитвана по начин, 

запазващ самоличността ѝ в тайна. Трябва да се отбележи, че по принцип в българското 

наказателното производство се посочва, че обвинителният акт и присъдата не могат да се 

основават само на показанията на свидетели с тайна самоличност с оглед на правата на 

обвиняемия на справедлив съдебен процес.  

5.6. Разпит чрез видеоконферентна връзка 

Жертвите могат да бъдат разпитани чрез аудио или видео връзка. Когато жертвите са с 

тайна самоличност, се променят гласът или изображението им при всеки разпит. Преди 

началото на разпита съдията проверява съответствието между идентичността и тайната 

самоличност на жертвата. От гледна точка на правото на защита необходимостта от 

видеоконферентна връзка трябва да бъде добре обоснована, за да бъде разрешена от съда.  

5.7. Пълна промяна на идентичността 

Съществува законодателна възможност за пълна смяна на самоличността по реда на 

Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство. Тя се прилага, 

ако другите налични механизми за защита на безопасността на жертвите не са достатъчни, 

когато показанията на свидетеля-жертва са от особено значение за случая и особено в случаите 

на организирана престъпност. Други специални мерки за защита по този закон са временно 

настаняване на безопасно място, промяна на местоживеенето, работата или училището.  

5.8. Забрана да се доближава до жертвата 

По предложение на прокурора, със съгласие на пострадалия или по искане на 

пострадалия, съдът може да забрани на обвиняемия да доближава непосредствено пострадалия.  
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12.7. Казуси (Права в рамките на наказателното производство) 

  С.Н. е била изоставена от родителите си и е израснала в домове за деца лишени от 

родителски грижи. През есента на 2008 г. С.Н. навършва пълнолетие и излиза от дома. В град 

София тя се запознава с млад мъж на име Б.И. Те започват да се виждат. На неопределена дата 

през ноември 2008 г. С.Н. е доведена от Б.И. в Плевен, в дома на своите "роднини" KK и сина 

му С.С. По-късно Б.И излиза и С.Н остава сама в дома на K.K. и С.С.  

K.K. и С.С. решават да принудят С.Н. да стане проститутка в тяхна полза, като по този 

начин те печелят пари. Първоначално двамата заблуждават С.Н., че те ще се грижат за нея, че 

ще ѝ купят дрехи и на нея няма да ѝ липсва нищо. С.Н. е в безизходица, тя няма дом и работно 

място, поради което се съгласява.  

K.K. и С.С. всеки ден принуждават С.Н. да проституира на пътя за София и всяка вечер 

пред общинската болница на Плевен. Тарифата на свидетелката е 15 лева за орален секс и 20 

лева за стандартен секс.  

Независимо от обещанията, че ще се държат коректно с нея и че няма да ѝ липсва нищо, 

K.K. и С.С. започват да ѝ налагат постоянен и редовен тормоз. K.K. отнема личната карта на 

С.Н. и сменя адресната ѝ регистрация на адрес: Плевен, Област Плевен, улица "Лайка" 5, където 

живее брат му С.В. K.K. и С.С. взимат всички пари, които С.Н. печели, като ѝ дават само 

джобни пари за цигари. И двамата често заплашват и бият С.Н., за да я принудят да 

проституира, дори когато тя не желае или е в цикъл.  

K.K. и С.С. задържат С.Н. в дома им и я принуждават да проституира до пролетта на 

2010 г. По това време и двамата решават да изведат С.Н. извън пределите на Република 

България, с цел да проституира в тяхна полза в чужбина. Те се свързват със своите познати в 

Австрия и уреждат престоя на С.Н. там. На неопределена дата през пролетта на 2010 г., K.K. и 

С.С. завеждат С.Н. и още едно момиче в град София с кола. Там те качват и двете момичета в 

самолета за Виена.  

В столицата на Австрия Виена С.Н. и другото момиче са посрещнати от познат на K.K. 

и С.С., който ги транспортира до град Грац. Там С.Н. е заведена в локал, където тя започва да 

работи като проститутка. Работното ѝ време е от 12.00 часа на обяд до 6.00 часа на следващата 

сутрин, в зависимост от наличието на клиенти. Тарифата е 63 евро за половин час и 100 евро за 

един час, което включва всички сексуални "услуги", в зависимост от желанията на клиента. 

Всички спечелени пари се изпращат от С.Н. чрез системата за парични преводи "WESTERN 

UNION" до K.K. и С.С., като голямата част от трансферите са били изпратени на името на K.K., 

но е имало специално прехвърляне на името на С.С. и на съпругата на K.K. – T.K.  

В Австрия С.Н. работи като проститутка до лятото на 2012 г. По време на престоя си 

С.Н. се връща в България няколко пъти и отсяда в къщата на K.K. и С.С. в Плевен. В тези случаи 

С.Н. предава спечелените и събрани от нея пари в брой на K.K и С.С. Няколко пъти С.Н. се 

опитва да скрие пари и да ги задържи за себе си, но K.K. и С.С. винаги разбират и я принуждават 

да им даде парите. С.Н. изпитва постоянен страх и от двамата, тъй като те многократно 

упражняват физическо и психическо насилие над нея, като я бият и заплашват.  

През лятото на 2012 г. С.Н. се връща в България. В Плевен С.Н. се запознава с К.Н. С.Н 

бяга от K.K. и С.С. и започва да живее с К.Н. в дома на последния в Никопол. По-късно С.Н. и 

К.Н. сключват граждански брак.  

Независимо от нежеланието на С.Н. да проституира в полза на K.K. и С.С., и двамата не 

се отказват. На 23.11.2013 г. С.С. отива в Никопол, където намира С.Н. Със сила я качва в 
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колата, с която той пътува, и я отвежда в Плевен. В Плевен ги чака K.K. K.K. и С.С. отнемат 

личната карта и мобилния телефон на С.Н. В Плевен KK и СС са спрени от полицейски 

служители и отведени в Първо районно на МВР в Плевен. K.K. и С.С. заплашват С.Н. и я 

заплашват да каже, че е избягала от съпруга си, защото той я бие. Понеже тя се страхува от тях, 

С.Н. дава обяснения, че тя наистина е избягала от Никопол и доброволно се е срещнала с K.K. 

и С.С.  

След като са освободени от полицията, K.K. и С.С. взимат С.Н. в дома им в Плевен. Там 

те ѝ съобщават, че тя ще "работи" отново за тях, т.е. ще проституира, и на следващия ден ще 

пътува до Германия. С.Н. отказва, като им казва, че е била бременна, но е абортирала и приема 

лекарства, и иска да се върне при съпруга си в Никопол. Престъпниците обаче я удрят няколко 

пъти и ѝ казват, че няма право на избор и претенции.  

На 24.11.2013 г. K.K. и С.С. пътуват със С.Н. с кола до София. В София С.Н. и С.С. 

взимат автобус и напускат територията на България, като пътуват до Германия. В Германия 

С.С. отвежда С.Н. в апартамент в град Horn-Bad Meinberg. Няколко дни по-късно към тях се 

присъединява K.K.  

В Германия, K.K. и С.С. принуждават С.Н да проституира за тях. С.Н. работи в  бар, 

където тя подканя потенциални клиенти, предлагайки им сексуални услуги. Тарифата ѝ е 50 

евро за половин час и 100 евро за един час, което включва всички сексуални "услуги", според 

желанията на клиента. K.K. и С.С. постоянно контролират С.Н., като взимат всички спечелени 

от нея пари. И двамата започват да налагат постоянен и редовен терор над нея, принуждавайки 

я да работи всеки ден, почти без почивни дни.  

С получените от проституция пари K.K. и С.С. придобиват недвижими имоти в 

България, купуват редица луксозни моторни превозни средства и голямо количество златни 

бижута.  

Малко преди Коледа K.K. е потърсен по телефона от полицията. K.K. и С.С. се страхуват, 

че може би ги издирват и на  24.12.2013 г., заедно със С.Н. се  връщат в България, в дома им в 

Плевен. Там С.Н. успява да избяга и се връща при съпруга си К.Н. в Никопол. В Никопол С.Н. 

продължава да проституира, но вече за нейния съпруг.  

Понеже К.Н. получава няколко заплахи от K.K. и С.С., той подава сигнал в полицията.  

Въпроси, свързани с производството: 

1. Има ли извършено престъпление и каква е неговата правна квалификация?      

2. Коя е компетентната прокуратура за извършване на разследването на случая?  

3. Какви стъпки трябва полицията и прокуратурата да предприемат по отношение на 

защита на правата на СН като жертва?  

4. Може ли СН да бъде принудена да сътрудничи и да свидетелства?  

5.  Има ли жертвата право на безплатна правна помощ и как може да се гарантира достъпът 

й до такава помощ?  

6. От кои механизми и правни процедури може да се възползва СН, за да получи защита  

на личната ѝ безопасност, идентичност и добро име? 
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РАЗДЕЛ 13 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВНОТО 

СЪДЕЙСТВИЕ  И ПРАВНАТА ПОМОЩ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА 

ХОРА В БЪЛГАРИЯ 
 

" Правната помощ е услуга, която модерната държава дължи на своите граждани като 

въпрос на принцип. Тя е част от защитата на индивидуалността на гражданите, която в 

нашата съвременна концепция за връзката между гражданите и държавата може да бъде 

изискана от онези граждани, които са твърде слаби, за да се защитят сами ... " 

  

13.1. Първична правна помощ 

При възникване на правото 

Правото на безплатна правна консултация за пострадали възниква от момента на тяхната 

идентификация като жертви. Това е времето, когато държавните органи са длъжни да ги 

информират за правото им на правна помощ, услугите, към които те могат да се обърнат, за да 

се упражни това право, както и условията и реда за получаване на безплатна правна помощ.  

Процедура и компетентен орган 

Компетентните органи, които организират предоставянето на правна помощ са 

Националното бюро за правна помощ и регионалните адвокатските колегии. Национално бюро 

за правна помощ води Национален регистър за правна помощ на адвокатите, определени да 

предоставят правна помощ в областта на всеки окръжен съд.  

С цел да се предоставя безплатна правна помощ жертвата трябва да подаде искане до 

Бюрото, заедно с необходимите придружаващи документи.  

Решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на Бюрото в 

рамките на 14 дни след подаване на всички необходими документи. След това решението се 

изпраща за назначаване на адвокат от компетентната адвокатска колегия в зависимост от съда, 

в който ще се провеждат производствата.  

Критерии за разрешаване на парични обезщетения за първична правна помощ 

По силата на Закона за борба с трафика на хора жертвите имат право на безплатна правна 

помощ, ако "те не разполагат със средства за заплащане и желаят да се възползват от 

помощта на адвокат". Законът, обаче, не дава конкретни указания за начина на доказване на 

липсата на средства за заплащане на правна помощ.  

Въз основа на информация от Националното бюро за правна помощ, "документите въз 

основа на които се предоставя правна помощ са: съдебни решения, декларация за семейно и 

имуществено състояние на лицето, информацията, както и обстоятелствата по чл.23,  ал.3 

и чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ, се установява чрез документи, издадени от 

компетентните държавни и общински органи." 

Чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ се позовава на изискванията за допустимост за 

получаване на месечни социални помощи по реда на чл.9 и чл.10 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане.  
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Съгласно чл.9, ал.1, социални помощи имат право да получават хора с доход за 

предходния месец по-нисък от гарантирания от държавата минимален доход. Освен това, 

задължително е жертвата или нейното/ неговото семейство да не притежава недвижими имоти 

и да е регистриран/а като безработен в съответното бюро за безработица. В случаите на жертви 

на трафик има по-малко строги условия за регистрация като безработен: жертвите на трафик 

трябва да се регистрират като безработни в рамките на три месеца, считано от завръщането им 

в страната, или в края на престоя им в приюти за временно настаняване, или след завършване 

на наказателното производство, ако жертвата сътрудничи.   

13.2. Правно представителство в досъдебната фаза на наказателните производства 

Предварителната фаза на наказателното производство включва предварителните 

дейности на прокуратурата и органите на предварителното разследване (следователите и 

органите на полицейското разследване). Неговата цел е да се установи обективната истина на 

обстоятелствата по случая, да се събират сигурни доказателства необходими за вземане на 

решение дали заподозреният да бъде съден и за приключване на съдебното производство в 

съдебната фаза на процеса със справедлива присъда.  

В българския Наказателно-процесуален кодекс и Закона за правната помощ не е изрично 

регламентирано правото на жертвата да ѝ бъде назначен законен представител по време на 

фазата на досъдебното производство. На практика, обаче, прокурорите преглеждат 

квалификационните изисквания за предоставяне на безплатна правна помощ и определят 

предоставянето на правна помощ на жертвите на престъпления по подобен начин, както се 

предоставя безплатна правна помощ на обвиняемия. Правните основания, използвани за целите 

на разпоредбата са съгласно чл.75 от Наказателно-процесуалния кодекс за правата на жертвата, 

обхващащ правото на адвокатска защита. 

13.3. Правно представителство пред съда 

Процедура и компетентен орган 

В наказателното производство съдът е компетентният орган, който се произнася за 

предоставяне на безплатна правна помощ на пострадалия в качеството му на "пострадало лице", 

"частен обвинител" и / или "граждански ищец".  

Правните предпоставки за назначаване на адвокат от съда са (i) представяне на 

доказателствa за липса на достатъчно средства за наемане на адвокат и (ii) ако интересите на 

правосъдието изискват това.  

Законът за правната помощ доразвива условията за предоставяне на правна помощ, като 

определя следните обстоятелства да бъдат разгледани от съда:  

- доходите на жертвата или нейното семейство;           

- имуществено състояние удостоверено с декларация;           

- семейно положение;           

- здравословно състояние;           

- заетост;           

- възраст;           

- други обстоятелства.           

Съгласно правилата относно предоставянето на правна помощ, решението се изпраща 

незабавно в адвокатска колегия в рамките на района на съда за назначаване на адвокат.  
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13.4. Правна помощ за деца 

Правното представителство на децата е обект на специална наредба. Предоставянето на 

правна помощ от държавата е един от основните елементи на защита на децата, които се 

съдържат в Закона за закрила на детето. Децата имат право на правна помощ и право да 

обжалват във всички производства, засягащи техните права или интереси.  

Законен представител на детето - родител или настойник, трябва да придружава детето 

по време на съдебното производство и е упълномощен да поиска правна помощ от името на 

детето. Ако родителите на детето не са известни, законен представител на детето е директорът 

на кризисния център, приют или дома, където то е настанено. Директорът е оправомощен да 

заведе искове до съда за лишаване или ограничаване на родителски права в интерес на детето 

или встъпва като страна в такива съдебни производства. В наказателното преследване срещу 

родители - трафиканти, специален представител - адвокат се назначава на дете, чиито интереси 

са в конфликт с неговите / нейните родители или настойник.  

Деца-жертви на трафик могат да бъдат разпитани при закрити врати и ако е необходимо 

чрез видеоконферентна връзка. След като дадат показанията си, непълнолетните свидетели 

напускат съдебната зала, ако съдът не постанови друго.  

Критичен анализ на състоянието и идентифицирането на жертвите трафик установи, че 

въпросът за идентифицирането на жертвите в България е тясно свързан с проблемите, свързани 

с дефиницията. Изглежда има две определения на трафика на хора, за целите на 

криминализиране, от една страна, и от друга, за целите на идентифициране на лица като жертви, 

позволяващо тяхната защита и помощ. И двете имат различен обхват, което води до ситуация, 

в която лицето може да се счита, че едновременно е жертва и не е жертва, за целите на 

наказателното преследване и съответно за помощ на жертвата. Това повдига сериозния въпрос 

за това дали жертви, от гледна точка на наказателния процес, ще получат адекватна помощ в 

качеството им на жертви на трафик на хора (Стоянова, 2013b).  

Процедурата за идентификация в България се състои от два етапа - неформална 

идентификация, която може да е в резултат на докладване от страна на потенциална жертва на 

трафик и официална идентификация, която изисква одобрението на органите на 

предварителното производство и на прокурора или на Министерството на вътрешните работи 

в случаите на граждани на трети страни (ГТД). Неформалната идентификация, която също може 

да се извършва от НПO и всяка от институциите в интерес на установяване на истината, води 

до достъп до специализиран приют за периода от 10 дни, което може да се удължи до 40 дни с 

разрешение на местните клонове на НКБТХ (Dottridge 2010 г.).  

Официалната процедура по идентификация завършва с издаването на "статут на 

специална защита". Българските власти посочват, че състоянието на жертва на трафик, 

издадено от друга държава-членка, се признава в България при спазване на процедурата. 

Жертва на трафик може да поиска статут на специална закрила, но не може да го получи 

автоматично единствено въз основа на получен статут на жертва на трафик в друга държава. 

Нито един от органите, които вземат решения не са независими организации, а по-скоро 

свързани с интереса на държавата и прокуратурата.  

Докладът на ГРЕТА (2011) посочва, че системата за идентификация в България не е 

достатъчно ефективна, тъй като рискува да остави тези, които не желаят да сътрудничат с 

властите или да участват в съдебното производство срещу предполагаемите трафиканти без 

защита. Иденификацията на жертвата, според Стоянова (2013b), се регулира на национално 

ниво с една единствена цел по отношение на vis-à-vis разследване и наказателно преследване.  

Настоящата система за идентификация изключва жертви на трафик от възможността да 

бъдат идентифицирани въз основа на лични обстоятелства или уязвимости, а това има преки 

последици за прилагането на разпоредбите на Директива 2011/36/ЕС, отнасяща се до 
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вниманието към жертвите със "специални нужди". В тази връзка, докладът  на Държавният 

департамент на САЩ (2015 г.) съдържа заключенията, че полицията не търси активно признаци 

на трафик сред жените, задържани за проституция, която е свързана с преобладаващата форма 

на трафик в национален контекст.  

Освен това, в съответствие с международните органи за мониторинг няма достатъчно 

мерки за защита на жертвите срещу вторична виктимизация. Докладът  на Държавния 

департамент на САЩ  (2015 г.) съобщава, че на прокурорите и съдиите им липсва 

чувствителност, когато общуват с жертви на трафик с цел сексуална експлоатация:  

Жертвите често са длъжни да дават показания в присъствието на предполагаемия 

трафикант и на предполагаемите трафиканти е разрешено да се изправят срещу жертвите 

в съда и да ги разпитват пред съдия, включително с въпроси относно предишни сексуални 

отношения на жертвите. 

Това е в пряко нарушение на стандартите на ЕС (Директивата за борба с трафика), че 

страните трябва да гарантират защита на жертвите от вторична виктимизация чрез визуален 

контакт с обвиняемия, показания в открито съдебно заседание и задаване на въпроси за личния 

живот. Друга международна организация препоръча на България, наред с други въпроси, да 

осигури обучение за чувствителност на прокурорите и съдиите, работещи с жертви на трафик 

с цел сексуална експлоатация (ГРЕТА 2011 г.). 
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РАЗДЕЛ 14 

 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА В 

БЪЛГАРИЯ 

 

Към края на 2016 г. в Националната комисия за борба с трафика на хора функционират 

5 специализирани услуги за жертви на трафика на хора с цел по-добро осигуряване на подкрепа 

чрез услугите, които функционират в сложна взаимоствързаност: 3 услуги от резидентен тип 

(подслони) и две консултантски услуги (центрове) в районите на Варна и Бургас. С отварянето 

на тези услуги, като се вземат предвид специфичните нужди на жертвата и спецификата на 

всеки конкретен случай, държавата финансира най-голям брой специализирани услуги (само и 

единствено за жертвите на трафика на хора), от приемането на Закона за борба с трафика на 

хора през 2003 г., който регулира ангажимента на държавата за предоставяне на услуги за 

жертви на трафика на хора.  

Общият капацитет на услугите е 14 лица, като от началото на годината общо 15 жени са 

били поставени под грижите в района на Варна и 6 в района на Бургас, една от тях в услугата 

за последващи действия за реинтеграция.  

Освен това трябва да се вземе под внимание безспорната роля на неправителствените 

организации, които предоставят услуги, финансирани със средства от държавния бюджет и 

обикновено целевата група / клиенти на центровете/, са жени и / или деца, жертви на различни 

форми на насилие и на престъплението "трафик на хора". Жертви, които са претърпели такова 

насилие, могат да получат помощ и подкрепа в различните кризисни центрове в страната, които 

се управляват от държавните структури в общините, както и от неправителствени организации, 

като "кризисният център" продължава да бъде комплекс от социални услуги,  които отговорят 

на нуждите на тази целева група. Общият брой на кризисните центрове, функциониращи на 

територията на България към средата на 2016 г., е 22. От тях 14 са предназначени за 

непълнолетни, които са жертви на насилие и/или трафик на хора и техният капацитет достига 

145 места. Останалите 8 кризисни центрове отговарят на нуждите на възрастните жертви на 

насилие и/или трафик и разполагат с общо 66 места. 
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РАЗДЕЛ 15  

 
 

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В 

БЪЛГАРИЯ 

  

15.1. Правна рамка 

Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления 

/ЗПФКПП/ влиза в сила на 01.01.2007 г. Той е приет въз основа на Директива 2004/80/ЕО от 29 

април 2004 г. и се отнася за престъпления, извършени след 30 юни 2005 г. Законът дава право 

на жертвите на престъпления да получат финансово обезщетение за имуществени щети, пряко 

причинени от престъплението. Законът не предвижда обезщетение за нематериални щети, 

понесени от жертвите на престъпление. Също така законът не предвижда пълни репарации за 

всички щети, понесени от жертвите. 

Съгласно чл.3 от този закон, лицата, имащи право на финансово обезщетение, са: жертва 

на имуществено престъпление, а ако той/тя почине – неговите наследници или лицето, с което 

жертвата е във фактическо съжителство. Имуществените щети, за които се изплаща 

компенсация, трябва да бъдат пряко следствие от престъплението и включват: разходи за 

лечение, без разходите, които се заплащат от бюджета на НЗОК; пропуснати ползи, разходи за 

плащане и съдебни разноски; загуба на средства за издръжка; разходи за погребение, други 

имуществени щети. 

Компенсацията се определя от орган към Министъра на правосъдието, а именно 

Националния съвет за подпомагане и компенсация на жертвите на престъпления. Характерното 

за този тип финансова компенсация е, че тя е ограничена по размер. Съгласно чл.13, ал. 1 от 

ЗПФКПП, максималният размер на финансовата компенсация не може да надвишава 10 000 

лева, независимо от действителната имуществена щета в резултат на престъплението. 

Финансовата компенсация за имуществени щети се изплаща еднократно. 

За получаване на финансово обезщетение за имуществени щети, жертвата трябва да 

подаде молба до Националния съвет в рамките на една година от влизането в сила на следните 

актове: присъда, включително и в случаите на задочно постановяване; споразумение за 

разрешаване на делото в досъдебното производство; прокурорски или съдебен акт, с които се 

прекратява наказателното производство, освен когато прекратяването е съгласно чл.24, ал.1, 

т.1, 7 и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс (т.е. деянието не е извършено или не е 

престъпление, липсва жалба на жертвата до прокурора, както се предвижда в специалната част 

на Наказателния кодекс, ако жертвата или засегнато юридическо лице преди началото на делото 

подаде искане за прекратяване на наказателното производство); прокурорски или съдебен акт, 

с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя. 

Измененията на закона от юли 2016 г. разширяват обхвата на тежките умишлени 

престъпления, за които ЗПФКПП предвижда компенсации. Добавен е опитът за убийство, а за 

престъпленията насилие и изнасилване, допълнителното изискване – да е причинена сериозна 

вреда на здравето, е заличено. Окончателната версия на закона покрива престъпленията 

тероризъм, убийство, опит за убийство, умишлена тежка телесна повреда; блудство, 

изнасилване, трафик на хора, престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на 

решение на организирана престъпна група, други тежки умишлени престъпления, от които са 

настъпили смърт или тежка телесна повреда. 
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Предоставянето на финансово обезщетение в случаите на споразумение в досъдебното 

производство се добавя, имайки предвид, че когато се сключи такова споразумение за 

причинените вреди, материалните щети, които са пряко причинени, не се разглеждат, тъй като 

тези престъпления не включват такива вреди в състава на престъплението и такива 

доказателства не се събират от досъдебното производство. Характерът на тези престъпления 

причинява основно неимуществени щети и НПК предвижда уведомление на жертвите за 

споразумението с оглед на възможността да се подаде иск за неимуществени вреди срещу 

извършителя. Когато в заповедта на съда, одобряващ споразумението е вписано, че в резултат 

на престъплението няма имуществени вреди, това не означава, че жертвата не е правила 

разходи за лечение, а че няма събрани доказателства за това и не е установена тяхната стойност. 

В случаите на сериозни увреждания, имуществени щети като разходи за лечение могат да 

възникнат преди, по време на и след одобрението на споразумението и жертвата не трябва да 

бъде ощетявана поради съществени пропуски в процедурните правила. 

Компенсация не може да бъде дадена съгласно ограниченията на чл.15 от Закона, т.е. 

когато жертвата е осъдена за престъпление по чл.3, ал.3 през последните пет години преди 

подаването на молба за финансово обезщетение; престъплението е извършено в състояние на 

силно раздразнение, причинено от жертвата; деянието е извършено надвишавайки 

ограниченията за самозащита; жертвата е получила компенсация по друг начин; жертвата не е 

информирала компетентните органи за извършеното престъпление. Когато жертвата е 

способствала за възникването на престъпния резултат, това води до намаляване на финансовата 

компенсация. Министърът на правосъдието веднага след плащането на финансовата 

компенсация подава регресен иск за плащане срещу извършителя или неговите наследници за 

възстановяване на сумите. 

Съгласно Доклада на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора (2015 г.) през 

2014 г. нито една от жертвите не е получила компенсация, като са изразени мнения, че 

процедурата продължава да бъде прекалено бюрократична и властите не винаги информират 

жертвите за техните права да подават иск за компенсация и правна помощ. Проблемът с липсата 

на ефективна компенсация се явява във фокуса при втората оценка от GRETA (2016 г.). 

Съветът предлага възможност за въвеждане на по-ранно плащане на финансова 

компенсация на жертвата, дори преди края на наказателното производство. Друга практика, 

която може да подобри достъпа до обезщетение, е да се регулира възможността на жертвите да 

подават молби електронно. 

Важен недостатък на системата са, че болките и страданията все още не са предмет на 

обезщетение. 

 

15.2. Казус 

В Софийски градски съд, въз основа на чл.622 и 623 от ГПК са внесени три дела за 

признаване на чуждестранно решение, даващо право на принудително изпълнение във връзка с 

дела за трафик, разглеждани и постановени от Окръжния наказателен съд във Виена, Австрия, 

и издаването на изпълнителни листове за присъдените суми. 

С решение от 21.03.2012 г. на Окръжния наказателен съд във Виена, Австрия, по 

наказателно дело № 142 Hv8-12 f, влязло в сила на 21 март 2012 г., се признава, че пет българки 

са били жертва на трафик от престъпна група и са били принудени да се занимават с 

проституция, като е имало и физическо насилие. 
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В качеството си на ищци по наказателното производство, е постановено тези жени–

жертви да получат различни суми като обезщетения, които да бъдат платени от обвиняемите в 

следните размери: 

- Б.П. - сумата от 1000 евро; 

- Г. Й. - сумата от 10 000 евро; 

- К.Г. - сумата от 10 000 евро; 

- М.А. - сумата от 5 000 евро; 

- Т.Т – сумата от 10 000 евро. 

Само три от засегнатите жени са подали иск до Софийски градски съд за признаване на 

чуждестранното решение и допускане на неговото изпълнение, както следва: 

- По искане на Б.П. е образувано дело № 14893/2015 на СГС; 

- По искане на М.А. е образувано дело № 14894/2015 на СГС; 

- По искане на Г. Й. е образувано дело № 14895/2015 на СГС. 

Делата се развиват по различен начин поради различните обстоятелства за всяка от 

жертвите, както и поради различните съображения на съдиите. 

По дело № 14895/2015 на СГС вече е издадено разпореждане от 17.12.2015 г., 

признаващо чуждестранното решение и допускащо изпълнението на присъдата по 

наказателното дело, в частта, в която обвиняемите са осъдени да заплатят на Г.Й. сумата от 10 

000 евро. Това разпореждане подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в рамките 

на две седмици от получаването на известие за неговото издаване, така че очакваме отговора 

на обвиняемите – дали ще обжалват или не, за да влезе в сила разпореждането и след това да 

искаме изпълнителен лист и да предприемем принудително изпълнение, за да получим 

присъдената сума. 

По дело № 14894/2015 на СГС – образувано по молба на М.А.- очакваме решението на 

Съда. 

По дело № 14893/2015 на СГС – образувано по молба на Б.П. с молба от 01.12.2015 г. 

съдът е помолен да признае наличието на правен интерес в молбата, съгласно разпоредбите на 

новия чл.622а от ГПК, приет с промените в ДВ 50/03.07.2015 г./ при който решение, 

постановено в друга страна членка на Европейския съюз е приложимо без необходимостта от 

издаване на изпълнителен лист, а съдебният изпълнител действа по искане на заинтересованата 

страна въз основа на копие на решението, заверено от съда, който го е издал, и удостоверението, 

издадено съгласно чл. 53 от Регламент /ЕС/№ 1215/2012, заменящ Регламент /ЕС/44/2001, т.е. 

облекчава се процедурата, без да е необходимо да се иска от българския съд признаване и 

допускане изпълнението на чуждестранното решене. 

В тази връзка ние сме подали искане с обоснован правен интерес, за признаване на 

чуждестранното решение и допускане на изпълнението на разпоредбите на § 16 от Преходните 

и заключителни разпоредби на Изменението на ГПК – ДВ 50/03.07.2015 г., съгласно които 

решенията, постановени при производства, инициирани преди 10 януари 2015 г., включени в 

обхвата на Регламент /ЕС/ № 1215/2012, да бъдат признати и допуснати до изпълнение по 

досегашния ред, а именно съгласно отменения Регламент /ЕС/№ 44/2001. 

В този смисъл разпоредбата на чл.66, ал.1 от Регламент /ЕС/№ 1215/2012, публикуван 

на български в Официалния вестник на Европейския съюз на 20.12.2012 г., раздел 

“Законодателство” - L 351, съгласно който този Регламент се прилага само за правни 



127 
 

процедури, инициирани след 10 януари 2015 г. Алинея 2 от чл. 66 от Регламент / ЕС/ № 

1215/2012 също предвижда, че независимо от чл. 80, Регламент /ЕО/№ 44/2001 ще продължи да 

се прилага за решения по производства, инициирани преди 10 януари 2015 г., включени в 

обхвата на Регламента. 

Следователно молбите се позовават на Регламент / ЕО/№ 44/2001 и ние представяме 

удостоверение по чл. 54 от този Регламент с превод на български език, вярвайки че нашата 

молба трябва да бъде уважена съгласно Регламент /ЕО/№ 44/2001. 

С определение  от 22.12.2015 г., съдът постановява, че в действителност разпоредбите 

на Регламент /ЕО/ № 44/2001 трябва да се приложат, като ни дава последна възможност да 

представим удостоверение по чл.54 от този Регламент.  

В представеното от нас удостоверение по чл.54 от Регламент 44/2001, Б.П. е записана 

погрешно като Е.П., както е записана и по време на разглеждане на делото, където на стр.5 от 

първоначалната присъда, т. 3, Е. е записана като Е.П. Под същото име тя е наета от сутеньорите-

обвиняеми и действащи във Виена, ето защо името се появява така в присъдата на съда. 

Разликата в имената Б.П., която е подала искането за признаване на чуждестранно 

решение и Е.П., която е жертвата съгласно присъдата, може да се окаже проблем за издаването 

на изпълнителен лист, тъй като няма идентичност на лицата. 

Ние сме обяснили този факт на съда с молба от 01.08.2016 г. и очакваме неговото 

решение. 

- Задължителна практика за СГС: отменен Регламент /ЕО/ № 44/2001: 

- Решение № 294 от 11.13.2012 г., постановено по дело № 33/2012, СГС; 

- Решение № 33 от 17 февруари 2012 г., постановено по дело № 601/2011 на СГС. 
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РАЗДЕЛ 16 

 
 

ФАКТИ И ЦИФРИ ЗА ТРАФИКА НА ХОРА В ГЕРМАНИЯ 

 

Федералното правителство на Германия декларира, че продължава да работи активно 

срещу трафика на хора в Германия. Работейки в областта на трафика на хора в продължение на 

години е ясно, че ще има само полицейски разследвания, наказателни преследвания, съд и 

накрая осъдителни присъди и лишаване от свобода, ако финансовите средства са достатъчно 

адекватни за изграждането на система за контрол. Без контрол няма случаи. В последно време 

се наблюдава намаляване на случаите, не поради по-ниската степен на престъпност, а поради 

по-малък контрол. 

Приключили производства през 2011-2015 г.8 

 

Намаляването на приключилите процедури за 

разследване от 2014 г. в сравнение с 2015 г. възлиза 

на минус 7%.  Средният брой през последните 5 

години е 431 производства.  Този брой е намалял 

след 2013 г. По-малко от една четвърт от жертвите 

са с немско гражданство.  Повечето случаи са били 

проведени в държавата или в Берлин (84), следвани 

от Северна-Вестфалия (78), Хамбург (46), Нидерсен 

(32), Байерн (25), Баден-Вюртемберг (17) Райнланд-

Пфалц (15), Саксония (15), Бремен (10), Саксония-

Анхалт (7), Саарланд (5), Шлезвиг Холщайн (5) , 

Мекленбург-Вопромерн (4) Бранденбург (2) 

Тюринген (2). 

Трафикът на хора е придружаван от други престъпления. В Германия се наблюдава увеличение 

с повече от 20% на други престъпления през 2015 г. в сравнение с предходната година в 

производства по трафик на хора.  В 217 от всичките 364 производства (еквивалентни на 60%) 

са открити данни за 307 други престъпления.  По-голямата част от престъпленията, 

придружаващи трафика на хора, са престъпления срещу сексуалното самоопределение (118 

случая), последвани от насилствени престъпления (94) като престъпления срещу лице (телесни 

повреди).  Но също така са регистрирани случаи на незаконно лишаване от свобода (24), 

злоупотреба с наркотици (21), контрабанда (17), оръжейни престъпления (13), имуществена 

престъпност (10) и фалшифициране (10).  

По-голямата част от случаите са инициирани от полицейски проверки. Може да се каже, 

че е много важно полицейските сили да присъстват в районите на проституция. Проститутките 

могат само да извикат за помощ и са готови да подадат оплаквания, ако познават полицията. 

Постижение на полицията е, че в повече от 44% от случаите през 2015 г. самите проститутки 

или придружени от лице от неправителствена организация, търсят контакт с полицията. В 56% 

от случаите, обаче, полицията чрез своя контрол на тротоарите, секс клубовете, публичните 

домове, апартаменти за проституция и т.н., открива жертви на трафик на хора. Тези факти и 

                                                            
8 Bundeslagebild Menschenhandel 2015, BKA 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_nod

e.html 
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цифри показват колко важна е ролята на полицейските сили. Ако полицията се провали поради 

липса на финансови средства или човешки ресурси, няма да има правни промени. 

 През 2015 г. са извършени производства срещу 573 заподозрени. Това представлява 

увеличение от 13% в сравнение с предходната година. По-голямата част от заподозрените са 

германци, последвани от румънци. 

 Националности на заподозрените и жертвите9 

 

 

 

 

От всички заподозрени, срещу които е проведено разследване, 83,6% са с европейски, 

4,5% азиатски, 2,8% африкански, 0,5% американци и 8,6% с неизвестен произход. Основните 

групи заподозрени произхождат от Германия (142) и Румъния (118), следвани от заподозрени 

българи (76), унгарци (54) турци (30), сърби (14) и албанци (10). Повече от три четвърти от 

заподозрените са били мъже (422), а 22% - жени (126). Много от заподозрените жени може би 

са били жертви на трафика на хора. Особено нигерийските жени и момичета стават така 

наречени Дами, след като са били жертва на трафик в Германия, държани в секс клубове за 

известно време и след като са платили дълговете си, са освободени от своите Дами, само за да 

започнат да организират други нигерийски жени и момичета да бъдат контрабандирани в 

Германия от мъже сънародници и да бъдат експлоатирани в сексуални клубове. 

 Броят и цифрите на заподозрените съответстват на произхода на жертвите. 

. 

                                                            
9Bundeslagebild Menschenhandel 2015, BKA 

Националност на заподозрените

Европейци Азиатци Африканци Американци Неизвестни

Националност на заподозрени европейци

Германци

Румънци

Българи

Унгарци

Турци

Сърби

Албанци



130 
 

 

 

 

 

По-голямата част от европейските жертви през 2015 г. са румънци (98), следвани от 

немски (97), български (71), унгарски (44), албански (7), турски (5) и сръбски (5) жертви. 

 Ако се замислим за жертви на трафик на хора, си представяме млада жена или момиче.  

4% от жертвите обаче са мъже. Това създава усложнения за НПО, които се занимават с жертви 

от мъжи пол, тъй като често в Германия средствата за заплащане на помощта за жертвите 

съществуват само за женска клиентела.10 

В почти 50% от случаите, заподозрените имат някаква връзка с жертвите си. Всъщност 

20% от заподозрените са били семейства, свързани с техните жертви. 

 Членовете на правителството и отговорните лица не трябва да говорят за нови закони, 

за борба с трафика на хора, а по-скоро да се стремят да отделят достатъчно финансови средства 

на полицията, на прокуратурата и на правната помощ за борба с трафика на хора.   

                                                            
10В последващия текст, с цел улеснение, под жертви ще се има предвид само лица от женски пол.  
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РАЗДЕЛ 17 

 
 

ГЕРМАНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ТРАФИКА НА ХОРА 

 

 

17.1.Наказателно право 

  

 Директивата на ЕС за предотвратяване и борба с трафика на хора и защитата на 

жертвите (Директива 2011/36 / ЕС) вече се прилага от Германия, което води до цялостна 

реформа на разпоредбите относно трафика на хора през 2016 г. Определението за трафик на 

човешки същества еволюира в германския наказателен закон. 

 Според новата наказателна система, концепцията за трафик на хора е въведена в 

съответствие с международната дефиниция и статутът ѝ в германското наказателно право се е 

променил. Понастоящем е незаконно лице да използва нечия ситуация или несигурен статус на  

пребиваване на друго лице в чужда страна, за да го наеме, транспортира, предаде, настани или 

вземе, с цел да го използва. При лицата под 21-годишна възраст те не трябва да са в затруднено 

или уязвимо положение. Действителна експлоатация чрез труд, просия или престъпления е 

включена в определението за трудова експлоатация (§ 233 от германския Наказателен кодекс - 

нов). Законът влезе в сила на 15 октомври 2016г.11 

В германския Наказателен кодекс (Strafgesetzbuch, StGB), законът урежда наказателната 

отговорност за тежки и леки престъпления. Криминалните престъпления са незаконни 

действия, наказуеми с минимална присъда от една година лишаване от свобода (раздел 12 I 

StGB), докато леките престъпления са наказуеми с по-малък минимален срок на лишаване от 

свобода или глоба (раздел 12 II StGB).  Разграничението е от значение, тъй като в някои случаи 

правната помощ на жертвата ще бъде предоставена само в случай на тежко престъпление.  

 Криминалните актове на трафика на хора са регламентирани в глава 18 "Престъпления 

срещу личната свобода" . Раздел 232 StGB защитава самоопределението на едно лице, в смисъл 

на свобода на неговото или нейното решение по отношение на труда, включително 

практикуване на проституция или работа сходна на проституция, както и социално 

неодобрявана или незаконна заетост.  Законът бе променен през 2016 г.  

 В член 232 StGB се посочва, че трафикът на хора е:  

        експлоатацията на друго лице  

        чрез използване на неговото затруднение, което може да бъде или  

  лично или  

  икономическо  

       или чрез използване на безпомощността на лицето, причинено от пребиваването му в 

чужда страна  

       или който се счита за лице на възраст под 21 години  

  набиране  

  транспортиране  

  прехвърляне  

  настаняване или  

                                                            
11 https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/en/human-trafficking/ 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2011:101:0001:0011:en:PDF


132 
 

  приютяване на това лице 

        1. ако това лице ще бъде експлоатирано като се принуждава да  

  проституира  

  работи 

  проси или  

  извършва престъпления  

        2. ако това лице ще бъде държано в робство или 

        3. ако орган на това лице бъде отстранен незаконно  

  

 Наказанието за трафик на хора е от 6 месеца до 5 години лишаване от свобода.  Ако 

жертвата е на възраст под 18 години или е застрашена от насилие, или ако извършителят 

действа с хитрост, прилъгване с пари, отвлича жертвата или причинява тежка телесна повреда 

на жертвата, наказанието може да достигне до 10 години лишаване от свобода.  Както във 

всички случаи, минималната присъда е 6-месечно лишаване от свобода и трафикът на хора е 

само леко престъпление и не се счита за тежко престъпление по новия немски закон.  Само ако 

някои от законовите изисквания съвпадат, наказанието трябва да бъде повече от една година 

лишаване от свобода.  

 Раздел 232a StGB се занимава с принудителна проституция.  Според това правило 

принудителната проституция е:  

        експлоатацията на друго лице  

        чрез използване на неговото положение, което може да бъде или  

  лично  

  или икономическо  

       или чрез използване на безпомощността на лицето, причинено от неговия престой в 

чужда страна  

       или предизвикване на лице на възраст под 21 години  

        да  

  започне 

  или да продължи да проституира  

        или да извърши действия с извършителя или с друго лице, което я експлоатира 

сексуално.  

 Наказанието за това престъпление е от 6 месеца до 10 години лишаване от свобода.  

Принудителната проституция се превръща в престъпление, ако жертвата е на възраст под 18 

години или е застрашена от насилие, или ако извършителят е член на банда или действа с 

хитрост, прилъгване с пари, отвлича жертвата или безразсъдно поставя жертвата в опасност от 

смърт или да ѝ причини тежка телесна повреда.  

 Раздел 232 криминализира трафика на хора, чието лично решение ще бъде отнето от 

самия престъпник или от трета страна, независимо дали в настоящето време или в бъдеще.  

Жертвата трябва да бъде в затруднено положение, което може да бъде семейно или финансово. 

Ситуацията трябва да е пагубна за индивида, като икономически несгоди, бездомност, болест, 

лично извънредно положение като развод, загуба на член на семейството и т.н. Тези факти 

трябва да са подходящи за възпрепятстване на жертвата в способността ѝ да решава или да 

действа и следователно да бъдат уязвими и беззащитни от атаки срещу личната ѝ свобода, 

включително сексуално самоопределение.  Няма значение за наказуемостта, дали нейната 

ситуация е самопричинена или причинена от външни причини.  Затова лицата, които вземат 

неразумни решения, също са защитени от закона.  Само лошите условия в родната страна не са 

достатъчни, за да оправдаят съществуването на затруднение.  Ако лице от бедна държава живее 

незаконно в Германия и се страхува от депортиране, това може да оправдае приемането на 

изключителната ситуация, която се изисква в раздел 232.  Раздел 232 също така обхваща случаи 

на жени или момичета, които се страхуват да бъдат депортирани вкъщи, след като са изпратени 

в Германия за уреден брак, който впоследствие се проваля и следователно ще бъдат 
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дискриминирани, ако връщането може да постави това лице в ситуация тя да бъде 

експлоатирана. Затруднението не е задължително да е реално и може да бъде само субективно 

усещане. Трудността тук е разликата между драматичното преувеличаване на жизнената криза 

и обективната оценка на положението на дадено лице, когато се връща вкъщи.  

 Не само ако човек е в затруднено положение, но и безпомощността на жертвата поради 

неговия или нейния престой в чужда страна може да бъде фактическо условие за 

престъплението трафик на хора.  Това може да се случи, ако жертвата не е в състояние да 

разбере или да говори немски и няма пари.12Това се случва и в много други случаи 

(детегледачки, сезонни работници, търсещи убежище);  следователно е необходимо да се 

направи цялостна оценка на индивидуалното положение на жертвата.  Личната зависимост, 

отнемането на паспорта на жертвата, социалната изолация са индикации за потвърждаване на 

безпомощността, свързана с пребиваването в чужда страна.  

17.2.Финансова компенсация за жертвите 

a.  Гражданско право  

 Жертвата има право да иска финансово обезщетение за имуществени и неимуществени 

вреди от увреждащата страна (виновник).  Ако виновникът не желае да плати доброволно, 

жертвата има две възможности за законно търсене на обезщетение.  Тя може да заведе дело в 

граждански съд или да предяви иск срещу обвиняемия в наказателното дело, ако обвинението 

е било допуснато (Adhäsionsverfahren / Обезщетения за ощетено лице, раздел 403 (Германски 

наказателно-процесуален кодекс).  Рисковете и пречките на гражданското дело са липсата на 

свидетели или доказателства от страна на жертвата. Тежестта на доказване се носи от ищеца. 

Ако ответникът отрича исканията на ищеца, че нищо не се е случило без свидетели или 

обективни доказателства, искът ще бъде отхвърлен. Но, ако пострадало лице заведе иск срещу 

обвиняем в наказателно дело, тежестта на доказване е по-лесно да бъде постигната. "Самата 

жертва служи като свидетел в наказателния процес". Затова, ако съдът установи, че 

обвиняемият е виновен, той ще му нареди да изплати обезщетение на пострадалия. Препоръчва 

се обаче да се предяви обезщетението да бъде въз основа на причината в наказателното дело, 

тъй като съдиите по наказателни дела са склонни да присъждат по-малка сума пари за 

неимуществени вреди, отколкото граждански съдия.  Ако в наказателния процес щетите се 

налагат въз основа на причината, можете да зявите сумата на претенцията по-късно, а ако 

обвиняемият и пострадалият не могат да постигнат споразумение извън съда, пострадалият 

може да се обърне към граждански съд и да се бори за по-голяма сума пари.  

b.  Закон за компенсация на жертвите на престъпления (Opferentschädigung 

OEG)  

 В първата част на OEG се посочва, че всяко лице, което на територията под 

юрисдикцията на този закон или на борда на германски кораб или самолет е претърпяло телесна 

повреда в резултат на умишлено, незаконно физическо насилие срещу него или друго лице или 

в резултат на законосъобразната защита срещу такова нападение, има право, при поискване, на 

обезщетение поради произтичащите от това щети за здравето и икономически щети, както е 

предвидено в Закона за компенсация на жертвите на военни действия, който се прилага mutatis 

mutandis.  Прилагането на тази разпоредба не се изключва на основание, че нападателят е 

погрешно убеден, че действията му са оправдани.  Това звучи чудесно, но в действителност 

особено жертвите на трафик на хора не получават никаква финансова помощ главно, защото 

повечето от тях не са били физически нападнати.  Повечето от нарушителите принуждават 

жертвите на трафик като използват заплахи или психологически средства, за да се възползват 

от тях.  ОЕG обаче изисква използването на физическа сила.  Само ако жертвата е била 

нападната физически, има реалистични шансове за получаване на компенсация, платена от 

                                                            
12Решение на Федералния наказателен съд от 5.7.2005г 131/05 
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държавата.  Без изнасилване, удряне, рязане или еквивалентно физическо насилие, жертвата 

остава с празни ръце.  

 Но ако е имало физическа атака по време, когато жертвата е била под насилието на 

извършителя, следващото препятствие за получаване на държавна компенсация е, че в повечето 

случаи на трафик на хора вредите водят до психологически проблеми, дължащи се на стрес, в 

който жертвата трябва да живее по време на лишаването от свобода.  Не боят би причинил 

щетите, а стресът.  OEG изисква пряка връзка между физическата атака и вредата.  И само ако 

се постигне определена степен на увреждане, човек има право на компенсация.  

 Чужденците имат право на компенсация по същия начин като германците, ако те са 

граждани на ЕС.  Ако не са, компенсацията ще бъде предоставена само на тези граждани на 

държави, които предоставят компенсация на германските граждани. 
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РАЗДЕЛ 18 

 
 

РАБОТА С ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА В ГЕРМАНИЯ 

  

 Жертвата на трафик на хора е винаги под натиск. Първо под натиска на мъчителите си 

и след като започне официално наказателното разследване, под натиска на службата като 

свидетел. Тя се тревожи за това дали полицията, прокурорите и съдиите ще ѝ повярват или не. 

Тя се страхува от бъдещето и се пита какво ще се случи с нея по време на процедурата и след 

това. Тя се страхува от действия на отмъщение от виновниците. Тя страда от загубата на 

повечето или всички от предишните си социални контакти, или ако идва от чужбина, никога не 

е имала възможност да ги създаде в Германия. Чувства, че е останала сама, без да знае кои са 

нейните права или докъде ще доведе всичко. Следователно е необходимо да се създаде 

защитено пространство, където жертвата да се чувства сигурна и да си почива. Но това не е 

задача на полицията. Важно е социалните работници да бъдат ангажирани в случая, за 

предпочитане тези, които имат опит в работата с жертви на трафик на хора. В Германия 

съществуват различни организации, които са специализирани в социалната работа в тази 

насока. 

 В Германия повече от 37 организации-членки са образували НПО мрежа за борба с 

трафика на хора, КОК - –  KOK- Германска мрежа на НПО срещу трафика на хора. Това е 

уникална мрежа, тъй като представлява голямо разнообразие от различни групи, включително 

религиозни организации и групи за защита на правата на проституиращите. 

"Мисия: КОК има за цел да насърчи човешките права на жертвите на трафик и 

други имигранти, живеещи в насилие. Мрежата разглежда трафика и другите форми 

на насилие срещу мигранти като сериозно нарушение на правата на човека. KOK 

смята, че престъплението трафик на хора е дълбоко вкоренено в расизма и сексизма, 

а стратегиите за борба с трафика на хора трябва да бъдат вградени в по-широка 

рамка, включваща и двете явления. Мрежата е активна срещу всички органи, 

организации и законодателство, които изключват мигрантите от социално, 

политическо и икономическо участие. Тя вярва в равните права и възможности за 

всички, включително лицата, работещи в областта на проституцията и други 

неформални икономики.    

Дейности: КОК координира усилията на своите организации-членки и други 

заинтересовани страни, участващи в проблема трафик на хора. Тя превръща опита, 

придобит в консултантските центрове в политически стратегии. KOK информира 

държавниците, учените, гражданското общество и правителствени и 

междуправителствени заинтересовани страни за сложността на политиките за борба 

с трафика на хора и гарантира споделянето на знания на различни нива. Някои от 

основните дейности на KOK са политическото лобиране, както и работата в 

съответните комисии и връзки с обществеността. 

 Работата, извършена от KOK, се подкрепя от германското Министерство на 

семейството, възрастните граждани, жените и младежта. "13 

  

 Без тясна мрежа от лица, участващи в разследването на пострадали свидетели, е много 

трудно да се води успешно дело. Ако жертвата се окаже сама, тя най-вероятно ще се оттегли от 

случая, като напусне сцената. Това е много лесно, ако жертвата произхожда от чужда 

                                                            
13https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/en/member-organisations-counselling-centres/  
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страна.Затова е решаващо за случая всеки човек, който се занимава с жертвата, да разбира добре 

от работата си. Понякога жертвата може дори да се чувства по-безопасно, като се връща към 

мъчителите си, отколкото да остане в ситуация, която не познава. 

 Жертва на трафик, която е била експлоатирана от доста време, не може да изтърпи 

прекален натиск от страна на правоприлагащите органи. Поради това полицейските служители 

и следователите трябва да бъдат добре обучени да се справят с жертвите на тежки 

престъпления. Не винаги е необходимо следовател от женски пол да разпитва жертва на трафик 

на хора, но може да е полезно. Всеки интервюиращ трябва да е добре обучен в методологията 

на разпит на жертвата и трябва да знае как да избегне поведение, което ще причини вторична 

виктимизация. 

18.1. Социално-психологическа подкрепа от специалист по време на 
наказателния процес14[2] 

  

 В Германия влезе в сила от 1 януари 2017 г. ново законодателство. Жертвите на тежки 

престъпления и особено жертвите на трафик на хора имат право не само на правна помощ от 

адвокат по свой избор, но и на социално-психологическа подкрепа от специалист по време на 

съдебното производство. Специалистът в наказателното производство трябва да има степен на 

образование по психологията или социалните науки. Той/тя трябва да получи следдипломна 

квалификация по психологическа и социална подкрепа в наказателно съдопроизводство. Този 

експерт трябва да действа неутрално, което означава, че не му е разрешено да се намесва в 

случая. Неговата/нейната длъжност е неофициално общуване преди, по време и след 

наказателна процедура за жертви със специални нужди, с цел да се поддържа тежестта (на 

доказване) възможно в най-ниска степен и да се предотврати вторична виктимизация. Трябва 

да се гарантира, че няма манипулиране на показанията на жертвите. Ето защо е от съществено 

значение специалистът да е получил специално обучение, включващо правни знания. 

 Повечето адвокати, прокурори и съдии са доста критични към тази нова институция за 

подкрепа на свидетелите. След известно време ще трябва да направим оценка на програмата, за 

да установим дали се приема добре от самите свидетели и от адвокатите, които се занимават 

със случая. 

  

18.2.Социална подкрепа 

 Социално-психологическа подкрепа от специалист по време на наказателния процес не 

замества социалната подкрепа, от която се нуждае жертвата на трафик на хора. Тази поддръжка 

трябва да започне на много ниско ниво, за предпочитане на улицата или в самия публичен дом. 

Ако полицейските разследващи експерти са често на улицата, жертвата на трафик ги опознава 

на собствен терен. Това помага за изграждането на доверие и следователно може да доведе до 

желание да се довери на разследващия полицай и да заведе дело срещу виновния. 

   Но както вече беше посочено, нито полицията, нито адвокатите служат добре като 

социални работници. Те са необходими за посрещане на потребностите на жертвата. Затова е 

важно полицията, адвокатите и социалните работници да си сътрудничат. И, разбира се, са 

необходими финансови средства, за да предоставят на НПО или на публични институции 

финансови средства, за да могат да работят и да помагат професионално. Ако за жертвата няма 

пари, които да осигурят подслон, необходима медицинска помощ или екзистенциален 

минимум, борбата с добре финансирани престъпници ще бъде много трудна. 

                                                            
14http: //www.rechtsanwaltskammer- duesseldorf.de/assets/Uploads/Kammer/KammerMitteilungen/KMD4-16.pdf  

https://translate.googleusercontent.com/#_ftn2
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18.3.Правна защита 

 Ответникът има право да наеме адвокат. Тъй като финансовите възможности от тяхна 

страна често изглеждат безкрайни, те могат да ангажират висококачествени адвокати. Ако 

правителствата не са склонни да финансират правна помощ за слабите, за жертвите няма равни 

възможности. Ето защо, е абсолютно необходимо адвокатът на жертвата да бъде заплащан от 

държавния бюджет, независимо от това как жертвата решава да участва в дадено дело. След 

като бъде назначен адвокат, трябва да се гарантира, че той/тя ще получи правилно и 

справедливо плащане, независимо от поведението на жертвите. Но най-важното е, че добре 

обучените адвокати работят от страната на жертвата. 

 В Германия, ролята на обвинителя в разследването и съдебния процес е неутрална. 

Всички факти за и против случая трябва да бъдат оценени от него/ нея. Разбира се, естеството 

на лицето, представляващо обвинението, е повече или по-малко от страна на жертвата срещу 

ответника, но обвинителят никога няма да може ефективно да представлява интересите на 

жертвата в съдебната зала. Ако жертвата избере да се присъедини към обвинението, тя може да 

бъде изцяло представена от личния ѝ адвокат в съдебната зала. Той служи като частен 

асоцииран адвокат и има право да присъства по всяко време на процеса и да разпитва свидетели, 

да представя доказателства, да води заключителна реч и т.н. Следователно частният адвокат 

има повече или по-малко същите права в наказателното производство като ответника. Само 

квалифициран адвокат обаче ще може да упражнява правата на жертвата в съдебните зали. 

 Освен възможността да представлява клиент в наказателно дело, адвокатът на жертвата 

трябва да има правни познания в областта на правото, като например социалното право, закона 

за гражданското обезщетение, семейното право или закона за чужденците. 

 Във всички случаи трябва да се опитаме да запазим достъпа до закона за тези, които 

най-много се нуждаят от това. 

  

18.4.Казуси 

  

Първи случай: Типичен случай 

  
а) Фактически обстоятелства 

 А. среща С. в малкия румънски град, където живее. Работи в Германия и обещава да ѝ 

намери добра работа или в кетъринг индустрията, или като домашна прислужница. А. е самотна 

майка с малко дете. Тя оставя детето при майка си и отива в Берлин със С. Тя не говори нито 

дума немски и никога не е пътувала. При пристигането си в Берлин, С. я отвежда в апартамент, 

в който живее друга румънка, Б. Тя е романтично ангажирана със С. и работи като проститутка. 

С. и Б. съобщават на А., че от нея също се очаква да проституира. Те твърдят, че няма други 

работни места и че сега тя дължи пари на С., който е организирал пътуването ѝ. А не вижда 

друг начин, освен да проституира. Б. я запознава набързо и работи редом до нея през 

следващите седмици в различни публични домове. С. я води на работа и я взима. Тя трябва да 

предаде всичките си доходи на С., който твърди, че води подробна сметка и ще ги преразгледа 

с нея след три месеца. Въпреки, че А. е в ужасно психическо и физическо състояние, тя трябва 

да работи всеки ден дори когато е в месечен цикъл или е болна. Б. има почивни дни и може да 

запази част от парите. Когато А. отхвърля даден клиент, защото вече е работила за него и е бил 

агресивен, С. я удря. Тя казва, че вече не може да понесе това и иска да се върне в Румъния. С. 

заплашва да каже на майка ѝ, че работи като проститутка и предполага, че нещата няма да 

изглеждат добре за детето й, ако тя си тръгне. А. продължава да работи. Четири месеца по-

късно споделя историята си с румънски клиент, който се обажда на полицията. 

  

б) Предварително разследване 
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Полицията я извежда от публичния дом, 

където работи, и я отвежда в полицейско 

управление, специализирано в областта на 

трафик на хора и сводничество. А. е 

разпитвана шест часа с помощта на 

преводач. Полицията също така се свързва 

със специализиран консултативен център, 

чийто персонал се присъединява към 

полицейското управление. 

Консултантивният център организира 

временно настаняване в сигурна къща. 

  

Полицията е в постоянен контакт с 

обвинителя. След първия разпит на А, 

полицейският детектив, който отговаря за 

досието в звеното за криминална полиция, 

го предава на обвинителя, който получава 

заповед за обиск на апартамента на С. от 

съда. Седем часа след първоначалното 

разпитване, четири полицая претърсват 

апартамента на С.;те осигуряват силен 

набор от доказателства, 

конфискуват 25 000 евро, две спортни 

коли, регистрирани на негово име, и много 

документи, свързани с банкови сметки. С. 

е арестуван.Той отказва да бъде разпитан. 

Въз основа на първоначалните разпити на 

А. и на доказателствата - по-специално на 

документите за А. и други 

неидентифицирани лица - на паспорта на 

А., намерен в апартамента на С., 

обвинителят иска да бъде издадена заповед 

за арест срещу С. Преди края на следващия 

ден, С. е заведен пред разследващ 

магистрат, който издава заповед за арест 

срещу него. С е задържан. Б. също е 

арестувана, но е освободена след дълги 

разпити. А. отново е разпитана пет пъти от 

полицията и прекарва часове в шофиране в 

Берлин с полицаи от криминална полиция, 

с които идентифицира места от значение за 

случая. Използвайки други методи, 

полицията успява да идентифицира още 

две жертви на трафик и да разпита една от 

тях, която все още е в Германия. 

  

А прави връзка с консултативен център, 

който междувременно помага на А. да 

намери адвокат, който да я представлява. 

А. също така получава медицинска помощ 

и психо-социална подкрепа от 

консултативния център. А наема адвокат, 

който я представлява дори по време на 

предварителното разследване. По-

       Не във всички управления на 

немската полиция съществуват тези 

специални звена. Където са 

действащи, случаите се обработват 

по-успешно и водят до повече 

предварителни производства и 

присъди. 

  

  

  

  

  

       По време на предварителното 

производство обвинителят отговаря 

за случая.Той / тя е този, който иска 

издаването на заповед за арест или 

телефонно наблюдение в съда. 

Магистратът е длъжен да издаде 

заповедта и т.н. 

       Ако е извършено незаконно 

действие и главният или 

вторичният участник е придобил 

приходи от него или е получил 

нещо, за да го извърши, съдът 

разпорежда конфискацията на 

полученото. Това не се прилага 

дотолкова, доколкото актът е 

породил иск на пострадалия, чието 

удовлетворение би лишило главния 

или вторичния участник от 

стойността на полученото.(Раздел 

73 Германски Наказателен кодекс, 

StGB) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

       Пострадалите лица могат да се 

възползват от помощта на адвокат 

или да бъдат представлявани от 

такъв адвокат. Позволено е 

присъствието на юридически 

представител, който се явява на 

разпита на жертвата. Но не само се 
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специално, тя иска тя да бъде информирана 

незабавно, ако С. бъде освободен. Две 

седмици по-късно С. иска да бъде 

преразгледано задържането му, но той не е 

освободен. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Около три месеца по-късно на А. се 

предоставя достъп до преписката чрез 

нейния адвокат. По този начин тя 

установява, че три други жертви на трафик 

са работили за С. при много подобни 

условия преди нея.Тя също така открива, 

че С. твърди, че тя и другите жертви на 

трафик са работили за него доброволно и 

по свое усмотрение и че той е действал 

само като шофьор и е гарантирал, че по 

тяхна молба нищо не им се е случило. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Четири месеца след официалната жалба, 

прокурорът повдига обвинения срещу С. с 

четири обвинения за сериозен трафик на 

хора, "сводничество"[dirigistische 

допуска адвокат, а също и лице, на 

което жертвата има доверие и което 

се явява по време на разпита, трябва 

да има разрешение да присъства по 

тяхна молба, освен ако това може да 

застраши целта на разследването.В 

този случай лицето, което извършва 

разпита, решава. Ако достъпът бъде 

отказан, причините за отхвърляне 

на искането трябва да бъдат 

документирани в 

протоколите.(Раздел 406е НПК, 

StPO) 

       Това важи и за предпочитане на 

държавни такси и без декларация за 

обединяване. 

 

  

       Адвокатът може да 

проверявапротоколите, които са на 

разположение на съда, или 

досиетата, които трябва да бъдат 

представени, ако са предпочетени 

публични обвинения, и може да 

провери официално задържаните 

доказателства, ако може да покаже 

легитимен интерес в това 

отношение. В случаите, в които той 

има право като частен спомагателен 

прокурор, няма изискване за 

доказване на легитимен 

интерес.(Раздел 406е НПК, StPO) 

       Има решения на Върховния съд на 

Хамбург [Hanseatisches 

Oberlandesgericht Hamburg], с които 

се отказва правото на пострадалия 

да получи документите. Съдът 

твърди, че пострадалото лице 

автоматично ще бъде повлияно от 

свидетелските показания, ако 

прочете протокола. Възраженията, 

че адвокатът ще получи 

протоколите, а не самият клиент, са 

отхвърлени. Това решение е било 

дискутирано противоречиво и 

мнозинството е склонно да разреши 

проверка на записите от страна на 

адвоката 

  

 

 

 

       След повдигане на обвинение от 

прокурора делото се изпраща на 

сезирания съд (§170 (1) Германски 
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Zuhälterei],телесна повреда и сплашване 

пред наказателен състав на Окръжен съд 

[Landgericht] в Берлин. Б. е обвинена в 

подпомагане и съучастие в сериозен 

трафик на хора и сводничество. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наказателно-процесуален кодекс, 

StPO) 

       който за собственото си 

материално благо контролира 

участието на друго лице в 

проституцията, определя мястото, 

времето, обхвата или други 

обстоятелства при наемане на 

проституция или предприема мерки 

за предотвратяване на това лице да 

се откаже от проституцията и за 

тази цел поддържа обща връзка с 

лице извън даден случай се наказва 

с лишаване от свобода от 6 месеца 

до 5 години (§ 181a (1) 2. Германски 

Наказателен кодекс, StGB) 

  

в) Процесът 

  

Пет месеца и половина след задържането 

на С., започва процесът срещу С. и 

Б.Дванадесет изслушвания са насрочени за 

случая; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

А. следва да бъде изслушана като свидетел 

по време на второто изслушване. Тя се 

присъединява към обвинението като 

"частен допълнителен обвинител" 

[Nebenklägerin]и получава правна помощ, 

което означава, че не трябва да плаща за 

своя адвокат.Тя също така получава 

превод на обвинителния акт по нейно 

искане на майчиния си език. А. се отказва 

от правото си да присъства по време на 

целия процес и отправя молба към нейния 

адвокат да я представлява по време на 

изслушванията.Те са обсъдили хода на 

действията, които трябва да се вземат по 

време на процеса, както и адвокатът знае 

кои точки са от особено значение за А. 

       В случай на задържане под стража, 

е задължително делото да се 

разглежда без неоправдано 

забавяне. Докато не бъде 

постановено решение за налагане 

на наказание лишаване от свобода 

или на мярка за лишаване от 

свобода за реформа и превенция, 

задържането под стража за едно и 

също престъпление, което 

надхвърля шест месеца, се 

изпълнява само ако конкретната 

трудност или необичайната степен 

на разследването или друга важна 

причина все още не допускат 

произнасяне на решение и 

оправдават продължаването на 

задържането под стража.(Раздел 

121 НПК, StPO) 

  

       Всеки пострадал от незаконно 

действие вследствие на трафик на 

хора или както в този случай, 

контролирана проституция,може да 

се присъедини към обвинението 

или да подаде молба в 

производството за предварително 

задържане като частен обвинител (§ 

395 (1) 4. НПК, StPO) 

       При заявление на частния 

допълнителен обвинител, адвокат 

се назначава за съветник, ако 

лицето е пострадало от 

незаконосъобразното действие 

съгласно раздел 181а от 

Наказателния кодекс и лицето не е 
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По време на първото заседание съдът 

предлага на С. споразумение, ако се 

съгласи да се признае за виновен.Той би 

получил присъда лишаване от свобода 

между три години и осем месеца и четири 

години и два месеца, ако се признае за 

виновен по всички обвинения.  Неговите 

адвокати съобщават, че ответникът отказва 

предложението, тъй като той твърди, че е 

невинен. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

навършило 18 г. по време на акта 

или не може да защити собствените 

си интереси(Член 397а, параграф 1) 

4. НПК, StPO). В случаите на 

трафик на хора обикновено може да 

се твърди, че е налице такава 

ситуация. Както в случая, когато 

ответникът е бил представляван от 

повече от един адвокат. Също така 

А има психологически трудности, 

тя се страхува и се чувства 

претоварена. 

  

       В подходящи случаи съдът може да 

постигне споразумение с 

участниците относно по-

нататъшния ход и резултат от 

производството. Предметът на това 

споразумение може да обхваща 

само правните последици, които 

биха могли да бъдат съдържанието 

на решението и свързаните с него 

решения, други процесуални мерки, 

свързани с хода на основното 

производство и поведението на 

участниците в процеса. 

Самопризнанието е неразделна част 

от всяко договорено споразумение. 

Присъдата за вината, както и 

мерките за реформа и превенция, не 

могат да бъдат предмет на 

договорено споразумение.Съдът 

обявява какво съдържание може да 

има договореното споразумение. 

При свободна оценка на всички 

обстоятелства по делото, както и на 

общите съображения за присъда, 

може да посочи и горна и долна 

граница на присъдата. На 

участниците се дава възможност да 

представят изявления. Договорено 

споразумение възниква, ако 

ответникът и прокуратурата се 

съгласят с предложението на съда. 

Съдът няма да е обвързан от 

договорено съгласие, ако правни 

или фактически значими 

обстоятелства са били 

пренебрегвани или са възникнали и 

затова съдът се убеждава, че 

обхватът на присъдата вече не е 

подходящ за тежестта на 

нарушението или степента на 

вината. Същото се прилага, ако по-

нататъшното поведение на 
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ответника по време на процеса не 

съответства на това, на което се е 

основавала прогнозата на съда. 

Самопризнаването на ответника не 

може да се използва в такива 

случаи. Съдът незабавно уведомява 

за всяко отклонение. 

  

  

 Обвинението се чете, а С .дава своето изявление относно твърденията чрез своите 

адвокати. Той твърди, че А. и Б. са работили по собствена воля. Според С., той ѝ казал в 

Румъния, че ще работи като проститутка и че вече е проституирала в родината си. Той обяснил, 

че причината той да пази паспорта ѝ и парите ѝ в Германия е, че тя го е помолила да направи 

това. Тя е свободна да се движи наоколо, колкото желае и работи автономно. С. не казва нищо 

за другите жертви на трафик, като отрича всяко участие. С. не отговаря на нито един от 

въпросите. Б. отказва да даде показания пред съда и съобщава, че е била разпитана незаконно 

след арестуването ѝ и че не е била надлежно уведомена за правата си. 

  

 Поради принципа на устния характер, доказателствата, изисквани за издаване на 

съдебното решение, трябва винаги да се представят устно по време на процеса. Съдържанието 

на делото не може просто да бъде изтъкнато: свидетелите трябва да бъдат разпитани лично и 

допълнителни доказателства трябва физически да бъдат изложени или въведени чрез изявления 

на разследващи служители. 

  

А. е изслушана като свидетел. Тъй като тя 

не е тежко психологически 

компрометирана, тя е разпитана в 

присъствието на ответника. Страхът ѝ от 

страна на обвиняемия не е достатъчен, за 

да може показанията ѝ да бъдат извършени 

чрез видеоконференция или да бъде 

изключен ответникът. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

По искане на нейния адвокат 

обществеността е изключена по време на 

нейното изслушване. А. много се страхува. 

Има роднини и познати на ответника, 

       Съдът може да разпореди на 

ответника да напусне съдебната 

зала по време на разпита, ако има 

опасения, че съпруг или свидетел 

няма да каже истината, когато бъде 

разпитван в присъствието на 

ответника. Същото се отнася и за 

случаите, когато при разпит на лице 

под 18-годишна възраст като 

свидетел в присъствието на 

ответника има опасност от сериозно 

увреждане на благосъстоянието на 

такъв свидетел, или ако 

извършеното разпитване на друго 

лице като свидетел в присъствието 

на ответника представлява 

непосредствен риск от сериозно 

увреждане на здравето на това лице. 

Когато ответникът присъства 

отново, председателят го 

информира за същественото 

съдържание на делото, 

включително свидетелските 

показания, по време на неговото 

отсъствие (раздел 247 НПК, StPO). 

  

       Обществеността може да бъде 

изключена, ако са споменати 

обстоятелства от личната сфера на 

участник в производството, 

свидетел или лице, пострадало от 
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чакащи на вратата на съдебната зала; 

въпреки че не говорят пряко с нея, тяхното 

присъствие е много заплашително за А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А. казва на адвоката си и на съда, че вече 

не желае да свидетелства.Тя е уведомена, 

че това е забранено, тъй като тя няма право 

да откаже да даде показания или да мълчи, 

освен ако показанията, дадени до този 

момент, са неправилни. 

  

  

 

 

 

След задълбочени консултации със своя 

адвокат А решава да свидетелства.Тя е 

разпитвана в три изслушвания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Освен въпросите, свързани със самите 

събития, на А. са зададени редица въпроси 

относно предишната ѝ биография и 

настоящия ѝ живот. Нейният адвокат се 

намесва няколко пъти, за да отхвърли 

незаконно действие, публичното 

обсъждане на което би нарушило 

интересите, заслужаващи защита. 

Това не се прилага, ако има висш 

интерес от публично обсъждане на 

тези обстоятелства. 

Обществеността трябва да бъде 

изключена, ако свидетел на възраст 

под 18-годишна възраст трябва да 

бъде разпитан в производство, 

свързано с престъпления срещу 

сексуално самоопределение 

(раздели 174 до 184г от 

Наказателния кодекс) ... или на 

престъпления срещу лична свобода 

съгласно членове 232-233а от 

Наказателния кодекс. 

Обществеността се изключва, ако 

са изпълнени предварителните 

условия на подраздели (1) или (2) и 

лицето, чиято частна сфера е 

засегната, се прилага за такова 

изключване. (Член 171б от 

Конституцията на съдилищата, 

GVG) 

  

       Свидетелите са длъжни да се явят 

пред съдията на датата, определена 

за тяхното изслушване.Те имат 

задължението да дадат показания, 

ако не се прилага изключение, 

допустимо от закона (§48 НПК, 

StPO) 

  

       Тази ситуация се случва доста 

често. Жертвите на трафик на хора 

страдат много по време на всеки 

разпит.Те трябва да си припомнят 

някои от най-лошите си 

преживявания. Естествено е, че 

жертвите отказват да повтарят 

историята си за страдания отново и 

отново.Тук умението на адвокат да 

действа като модератор е 

необходимо, за да обясни правното 

положение на клиента и 

следователно неговите задължения 

от една страна и необходимостта от 

неговото свидетелство пред съда, 

без което няма да има присъда. 

  

       Принципът на задължението на 

свидетеля да отговря честно на 

всеки поставен въпрос в определен 

от Федералния Съд през 2005 г. 
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въпросите. На повечето от въпросите 

обаче трябва да бъде отговорено, тъй като 

те са оправдани от необходимостта да се 

оцени достоверността на А. като свидетел. 

Затова тя е разпитвана дали е участвала в 

проституция в Румъния, какъв е нейният 

живот в родната ѝ страна, какво е казала на 

роднините си у дома и защо все още живее 

в Германия.Тя също така е питана какво 

прави в момента и отговаря искрено, 

обяснявайки, че все още работи като 

проститутка. Междувременно защитата е 

представила нотариални "изявления" от 

няколко души в Румъния, твърдейки, че 

вече е работила като проститутка в 

Румъния. А. продължава да отрича това. 

("Зачитането на човешкото 

достойнство на свидетел също 

трябва да бъде взето под внимание 

по отношение на основното 

задължение да се установи 

истината. Доказателство за 

личния и интимния му живот е 

допустимо, само след внимателно 

проучване на неговата 

ноебходимост. "BGH1 STR 498/04). 

  

               По време на процеса, детето на А. е доведено в Германия с помощта на консултантския 

център и се събира отново с А. Това сваля много нейното напрежение и страх. Тя също така 

казва на семейството си, че е принудена да се занимава с проституция в Германия, което също 

е облекчение. Тя обаче не споменава за текущата си дейност. 

След изслушването на А., останалите 

жертви на трафик трябва да бъдат 

изслушани като свидетели. Всички те са се 

върнали в Румъния след делото. Всички те 

са призовани като свидетели чрез 

споразумението за правна взаимопомощ и 

от тях се изисква да дойдат в Берлин, за да 

свидетелстват.Само един от тях идва да 

свидетелства. В последния момент наема и 

адвокат, който я подкрепя по време на 

свидетелските ѝ показания. 

  

       Съюзяване трябва да е допустимо 

на всеки етап от производството. То 

може да бъде извършено и с цел да 

се търси апелативно средство за 

защита след решението (чл. 395, ал. 

4 НПК, StPO). 

  

  

 Тъй като делото, в което тя е участвала се е състояло преди 6 години, свидетелят не 

може да си спомни всички подробности. Например, тя не може да даде никаква информация 

относно графика или цената на нейните услуги; тя не може да посочи и точни местоположения. 

Въпреки това, А. обяснява, че с нея са се свързали в Румъния, че ще работи като домашна 

прислужница, но в Берлин се оказва, че от нея се очаква да работи като проститутка. С. не е 

иззел паспорта ѝ и след три седмици работа успяла да избяга в Румъния с помощта на познат. 

С. никога не я е удрял или заплашвал след връщането ѝ в Румъния; тя никога не е получавала 

никакви пари от него и никога не е искала от страх. Двете други жертви на трафик не отговарят 

на призовката и отказват да свидетелстват пред съда. 

  

 Съдът след това изслушва полицейски служители, свидетели от публични домове, 

пазачи и съседи. Представени са и финансовите разследвания на приходите на А. и Б. Защитата, 

прокуратурата и адвокатът подават много заявления за разглеждане на допълнителни 

доказателства, за изслушване на допълнителни свидетели. Някои от тях са приети. Планираните 

изслушвания са недостатъчни; необходими са допълнителни изслушвания. Тъй като другите 

две жертви на трафик не свидетелстват, случаите на тези свидетели и очакваните присъди са 

отменени. 

  

A. изисква чрез своя адвокат 

консолидирана гражданска и наказателна 

процедура, така че ответникът да бъде 

       Обезщетеното лице или неговият 

наследник може в рамките на 

наказателното производство да 
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осъден да плати обезщетение за вреди и 

обезщетения. Сумата е да покрие 

неплатените приходи като проститутка, 

както и обезщетение за претърпените 

умствени и физически трудности.Това 

възлиза на €38000. 

  

предяви иск за обезщетение срещу 

обвиняемия, произтичащ от 

престъплението, ако искът попада 

под юрисдикцията на обикновените 

съдилища и все още не е висящ пред 

друг съд, в производството пред 

местното съдилище, независимо от 

стойността на иска.(Раздел 403 

НПК, StPO) 

  

  

 След 35 изслушвания, разпитите за доказателства приключватват и защитата и частния 

адвокат представят заключителното си изявление, което включва всички точки, които считат за 

особено важни. Прокуратурата иска присъда за С. до пет години и три месеца затвор и да се 

разпореди изземването на парите и превозните средства по две присъди - за сериозен трафик на 

хора и сводничество. Те също така искат присъда за Б. от две години затвор, за подпомагане и 

съучастие в престъплението. В заключителното си изявление адвокатът на А. подчертава 

огромния натиск върху А. и преминава през подробностите на доказателствата. Тя не изисква 

друго наказание освен за С. и Б. да бъдат наказани и да платят обезщетение за нанесените вреди. 

  

Защитата на С. иска оправдаването му и 

алтернативно присъдата за лишаване от 

свободада бъде вдигната (т.е. максимум 2 

години) за сводничество. Като 

допълнителна алтернатива те искат той да 

бъде пощаден, тъй като неговото 

постоянно пребиваване е в Германия и той 

няма да избяга и вече е прекарал една 

година и осем дни в задържане. 

  

       Ако дадено лице бъде осъдено на 

лишаване от свобода за срок не по-

дълъг от една година, съдът отлага 

изпълнението на присъдата за 

изпитателен срок, ако има 

основания да смята, че присъдата 

ще послужи като достатъчно 

предупреждение към осъденото 

лице и че той няма да извърши 

други престъпления, без да се 

налага да изтърпи присъдата. Съдът 

взема предвид по-специално 

характера на осъденото лице, 

неговата предишна история, 

обстоятелствата на 

престъплението, поведението му 

след престъплението, неговите 

обстоятелства и последиците, които 

могат да се очакват от отложеното 

изпълнение. (член 56 Немски 

наказателен кодекс, StGB), 

  

  

  

 Защитата на Б. иска да бъде оправдана. 

  

 С. е осъден на пет години лишаване от 

свобода за тежък трафик на хора и 

сводничество и е осъден да плати € 30 000 

обезщетение за телесни повреди. Той 

следователно не е върнат в ареста, а е  в 

изчакване на влизане в затвора и е 

освободен в деня на решението. Въпреки 

това, той трябва да докладва на полицията 

Делото е продължило няколко 

месеца. Преди да започне делото С. 

е бил в ареста5 месеца и половина. 

Като правило затворник, който е 

получил присъда изтърпява две 

трети от нея (в случая 3 години и 4 

месеца). Една трета от присъдата (= 

20 месеца) ще бъде условна. А 

затворник остава под стража след 
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три пъти седмично и да депозира своя 

паспорт. 

  

присъда, ако съдът допуска, че той 

ще избяга. Това зависи от самия съд 

в какъв срок от оставащата присъда 

ще смята, че ще има риск от 

укриване.        

  

Б. е получила условна присъда за лишаване от свобода от една година и шест месеца за 

помагачество насериозен трафик на хора и сводничество. Тя е осъдена да заплати обезщетение 

за вреди и обезщетение съвместно със С.  

  

г) Обжалване 

С. и Б. обжалват присъдата. Делото отива в германския федерален съд [ 

Bundesgerichtshof ]. Тринадесет седмици след присъдата, писмените мотиви за присъдата са 

изготвени и защитата ги обжалва.   

В същото време, С. не е информирал полицията и е изчезнал. Нова заповед за арест е 

издадена срещу него. Той е арестуван пет месеца по-късно в Румъния и е екстрадиран.   

Седем месеца след решението на Федералния съд, жалбата е отхвърлена и присъдата 

влиза в сила.  

На А. са изплатени € 20 000 от иззетите пари. Тя се съгласява с Б., да бъдат изплатени 

по € 100 на месец.     

  

Втори случай: "Loverboy" 

  

а) Факти 

  

B. е на 17 години. Нейната връзка с родителите ѝ е много трудна. Тя не ходи редовно на 

училище и има булимия. Тя отсяда при различни приятели в продължение на 4 седмици. 

Родителите ѝ просто не могат да я контролират. Тя среща M. по време на парти. М. е добре 

поддържан 28 годишен. Той ѝ купува питие. В. мигновено се влюбва. Той е различен от другите 

момчета с това, че той флиртува с нея много, но без да бъде натрапчив. Разменят си номерата 

на мобилните телефони. През следващите няколко дни си пишат често. М. много се интересува 

от всичко, което му казва B. Той пита за семейните ѝ проблеми, училището, притесненията и 

страховете ѝ, нейните бивши гаджета и взаимоотношения. B. е развълнувана. Те си изпращат 

снимки. В един момент, тя изпраща снимки, в които е полугола. M. не пише много за себе си - 

той много се пази в това отношение. След няколко дни, те говорят по телефона с часове за 

всичко и нищо. М. постепенно се отваря. Той говори за бившата си съпруга, която го е 

напуснала, на която сега дължи издръжка по съдебен ред, и отказва да му позволи да види три-

годишната им дъщеря. Това го унищожава емоционално.   

  Когато те в крайна сметка се срещат, прекарват една прекрасна романтична вечер. М. я 

отвежда до по-малък ресторант със свещи на масите, отлична храна и чудесен разговор. В. 

никога не е имала такива страхотни разговори с хора на нейната възраст. След хранене, те 

просто се качват горе в стая над ресторанта. Малък хотел, малка стая. М. е прекрасен, щедър 

любовник. Той вече си е тръгнал, когато B. се събужда на следващата сутрин. Той е оставил 

сладка бележка. Те си изпращат съобщения през следващите дни, но за съжаление М. няма 

време за друга среща. Осем дни по-късно, те най-накрая успяват да се съберат заедно. Но М. е 

напрегнат. Той споменава, финансови проблеми и спор с бившата си съпруга. Той се притеснява 

за дъщеря си, която не получава правилните грижи от бившата му съпруга. На В. ѝ е приятно, 

че той споделя тревогите си с нея. Тя предлага помощ. М. е развълнуван. Още веднъж те отиват 

в малък хотел и правят секс.  

След това M. не я търси в продължение на три дни и не реагира на съобщенията на В. B. 

се притеснява, че му е дошло до гуша от нея и пише все повече и повече отчаяно звучащи 
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послания. На четвъртия ден M. отговаря: "Скъпа, аз имам твърде много проблеми! Това няма 

нищо общо с теб. Ти си страхотна! Забрави за мен. "В. е отчаяна. Тя пише многобройни 

съобщения и предлага помощта си. "Ще ти помогна с каквото е необходимо! Имаш ли нужда 

от пари? Колко?" Три часа по-късно M отговаря:"Благодаря, бебче, но имам нужда от 10,000 

евро. Аз просто не знам как ще се справя. "В мисли за това, което тя може да направи. 

Родителите ѝ никога няма да ѝ помогнат, а самата тя не разполага с тази сума пари. Тя не знае 

как, но пише на М., че ще се намери решение. М. и В. се срещат. Той изглежда ужасно. Той ѝ 

казва, че бившата му съпруга го изнудва. Той трябва да даде парите си или няма да му бъде 

позволено да види дъщеря си. Но тя не се нуждае от пари. Тя работи като проститутка, което 

винаги ѝ печели много добър начин на живот. Той познава бизнеса, понеже са работили заедно. 

Той сега просто не знае откъде да вземе парите. Има възможност, но той не може да очаква това 

от В. - той дори не иска да я попита. Но тъй като тя е толкова добър човек, той чувства, че може 

да ѝ вярва, поради което той просто пита дали тя има приятелка, която би искал да работи с 

него като проститутка. Това не е толкова лошо, колкото хората си мислят, и той познава 

бизнеса. B спонтанно предлага да работи за него. М. отказва категорично. Той казва, че това е 

изключено, защото тя е твърде млада. Въпреки това, тя успява да го убеди и той приема. Той 

може да ѝ покаже всичко. Той казва, че ще организира всичко, ще се грижи за сигурността ѝи 

за всичко, от което се нуждае. B. се съгласява и е още по-щастлива. Тя е готова да направи 

всичко за него. В този ден те отиват в публичния дом, където Надя, стара приятелка на М., 

работи. Тя пита B. на колко години е. В. отговаря на 21 г. М. ѝ е казал, че трябва винаги да 

отговаря, че е на 21 г. или планът им ще пропадне. Надя я подготвя и я успокоява. Тя е много 

разбрана. Всичко върви добре. До края на деня B. е обслужила четирима клиенти и предава 

всичките си доходи на М. М. я отвежда в апартамент, който един негов приятел току-що е 

освободил. Той ѝ казва, че може да живее там за момента. Той казва, че ще я вземе на следващия 

ден. На следващия ден М. ѝ казва, че е решил, че ще получи повече пари, ако обслужва повече 

ексклузивни клиенти, тъй като тя е толкова млада и красива. Казва ѝ, че ще я вземе на 

следващия ден. През следващите няколко месеца B. работи в различни апартаменти, публични 

домове и домовете на частни клиенти. Тя печели около 400 евро на ден. Нито един клиент не я 

пита на колко години е. След два дни M. вече няма време да я кара наоколо. Новото лице, което 

отговаря за това е Ю., който също се грижи за всичко от гледна точка на организация. Той 

притиска В. да предаде най-малко 15% от приходите си за него и да даде останалите на M. М. 

ѝ изпраща съобщения най-малко 10 пъти на ден като ѝ казва колко ужасно е за него да не я види 

и колко много съжалява, че тя трябва да работи за него. През следващите няколко седмици те 

се срещат няколко пъти. Той винаги изглежда мрачен, но той казва, че се чувства по-добре, 

когато е с нея. Той е изключително благодарен и показва снимки на дъщеря си.     

Здравето на В. се влошава. Тя губи килограми, пие много, и не спи добре. M. се грижи 

за нея и ѝ купува лекарства. Един ден той носи кокаин, за да я измъкне през дните. След девет 

седмици В. среща на улицата X, който е стар приятел. X. е очевидно разтревожен и я кани на 

чай. В. разказва за проблемите си и това, което прави. Тя рухва. След два часа M ѝ звъни. Тъй 

като тя не вдига телефона, той ѝ пише съобщения на всеки три минути. Ю. също отчаяно се 

опитва да се свърже с нея. M. се ядосва и заплашва да скъса с нея, ако тя не се появи. Въпреки 

това В. не може да се върне. Когато М. заплашва да публикува голите ѝ снимки и да съобщи на 

родителите и училището ѝ, Х. се обажда на полицията.  

б) Предварително разследване 

B. дава изявление в криминалната 

полиция, но отказва да се прибере вкъщи. 

Тя е изпратена в дом за момичета чрез 

специализиран консултивен център. 

Родителите на В. са информирани и искат 

Назначава се настойник на 

непълнолетно лице, ако той / тя не е 

предмет на родителски права или 

ако родителите не са 

упълномощени да представляват 

непълнолетния по въпроси 
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да я приберат. В. отказва да говори с тях. 

Тя е взета под отчет и получава официален 

настойник. 

  

засягащи лицето или по въпроси 

засягащи собствеността. (Раздел 

1773 Германския граждански 

кодекс, BGB)        

  

  

В. прекарва следващите няколко седмици в леглото, спи или плаче. От време на време 

тя получава посещения от полицията и свидетелства, както е договорено пред официалния 

настойник. Тя е разпитвана общо 15 часа.   

Полицията иска да се направи експертиза на мобилния телефон на В. .В казва, че го е 

загубила. Тя не може да живее без него. Два дни по-късно полицията използва заповед за обиск, 

издадена от съдия, за да претърси притежанията на В. в дома, за да  намери мобилния телефон. 

B. го е скрила добре и те не могат да го намерят.  

Тя е много притеснена, тъй като М. не й се е обаждал. Тя най-накрая успява да се свърже 

с Надя, която ѝ казва, че М. е бил арестуван. Тя плаче по телефона, казва ѝ колко ужасно се 

чувства M. и че той никога няма да види дъщеря си отново. B. е съкрушена.  

B. след това се опитва да се самоубие, но е 

открита навреме. Терапевтът ѝ казва, че е 

пристрастена към M. по същия начин, 

както са наркоманите. B. се опитва да 

оттегли показанията си в полицията. 

Трафикът на хора е престъпление, което се 

преследва служебно, т.е. не зависиот 

лицето, което подава жалбата, да реши 

дали престъплението ще бъде преследвано 

или не. Защитата решава да предприеме 

процесуални действия. 

  

В. се връща в полицията и подчертава, тя е 

направила всичко по своя воля и че не иска 

М. да бъде съден. Казано ѝ е, че в 

съответствие с § 232 от Наказателния 

кодекс [ Strafgesetzbuch ], независимо дали 

тя се е съгласила да работи или не, е без 

значение. Всичко, което има значение, е, 

че тя е под 18 години, когато М. я 

принуждава да се занимава с проституция 

и че той я използва.  

  

В. иска право на посещение, за да види M. 

в ареста. Прокуратурата отхвърля 

искането й. 

  

  

Осъждане от орган и Принцип на 

задължително наказателно 

преследване означава, че 

прокуратурата има правомощия да 

повдига публични 

обвинения.       Освен ако не е 

предвидено друго в закон, 

прокуратурата е длъжна да 

предприеме действия по отношение 

на всички престъпления от общ 

характер, при условие, че са налице 

достатъчно фактически 

доказателства. Това означава, че 

след като прокуратурата получи 

информация за престъпления, тя е 

длъжна да води разследване, без 

значение дали пострадалият човек 

иска да съдейства или не. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Затворник под стража има право да 

получава посещения. Те трябва да 

бъдат разрешени или от съдия, или 

ако затворникът е съгласен с 

прокурора. Съдия или прокурор 

няма да разрешат на жертвата да 

види обвиняемото лице в затвора.        
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В. продължава да работи и слага пари в специална сметка на M, докато той е в ареста. 

Тя също плаща за адвоката му.  

Адвокатът на М. ѝ казва, че М не би извършил престъпление, ако той е знаел, че тя е под 

21 години и ако парите, които тя му е давала, са дарение.  

B. отива в полицията и им казва, че М. не е 

знаел, че тя е под 21. Тя дава изявление, 

казвайки, че той не иска парите ѝ и че тя го 

принуждава да ги вземе. Полицаят 

регистрира показанията ѝ и я съветва да си 

наеме адвокат, тъй като в противен случай 

може да извърши тежко престъпление. 

  

Това е добър пример, който  

показва какво трябва да направи 

полицията. Ако детективът не беше 

дал този съвет и ако В. не беше 

отишла да се види с адвокат, това 

щеше да е краят на делото. Дори ако 

свидетелят е длъжен да даде 

показания, съдията едва ли ще 

използва цялата законова власт, 

която има, срещу 17-годишно 

момиче. Също така, ако принудите 

някого да даде показания, 

доверието няма да е много 

високо.        

   

В. се доверява на нейния социален работник, който я насочва към адвокат. B. казва на 

адвоката, че иска да освободи М. от ареста. Адвокатът започва с искане за достъп до делото и 

убеждава В. да изчака, докато го получи.  

След преглед на делото адвокатът казва на В., че М. е отрекъл да има нещо общо с 

участието на B. в проституция. Той е заявил, че тя му се била наложила и че той никога не е 

бил заинтересован от нея. В разбира, че М. е живял с Надя и Надя е спряла да работи, когато B. 

е започнала да работи. Тя също така разбира, че М. няма деца.  

Чрез достъпа до делото, тя научава, че тя не е единственото момиче, което работи за М. 

Има четири други млади жени, които той прави покорни по същия начин, по едно и също време. 

B. е информирана, че хора като M. се наричат "loverboys".  

В прави друг много сериозен опит за самоубийство. За пореден път тя е спасена. През 

следващите седмици тя става малко по-стабилна и с помощта на подкрепящия я персонал, който 

отговаря за нейния случай, и на терапевт, започва да разбира какво се е случило с нея. Малко 

по малко тя се дистанцира от М.  

Три месеца по-късно M. е обвинен в сериозен трафик на хора.  

в) Процесът 

  

Пет месеца след това процесът започва 

пред районния съд [ Landgericht ]. Съдът се 

Като правило, въпреки че в случая 

е  изключение, съставът на съда се 

състои от 4 съдии (двама съдии и 

двама съдебни заседатели. Въпреки 
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състои от трима съдии и двама съдебни 

заседатели. 

  

че наказателните колегии се 

състоят от трима съдии, 

включително и председателят на 

състава, както и двама съдебни 

заседатели (тежки криминални 

деяния), съдът се произнася, че ще 

се състои от трима съдии, 

включително председателя и двама 

съдебни заседатели, ако, 
 е компетентен за тежки 

криминални деяния ( Schwurgericht ),  

 може да се очаква 

постановяване на наказанието 

лишаване от свобода или настаняване в 

психиатрична болница,  

 или е необходимо участието на 

трети съдия поради мащаба или 

сложността на случая.  

Във всички останали случаи 

голямото наказателно отделение се 

произнася, че съдът ще се състои от 

двама съдии, включително 

председателя и двама съдебни 

заседатели. Участието на трети 

съдия по правило се налага, ако се 

очаква основното заседание да 

продължи повече от десет дни. 

  

  

Терапевтът на В. не счита, че е разумно тя 

да свидетелства пред съда в този момент. 

Въпреки това, тя е длъжна да направи 

изявление, като за нея няма причини да не 

свидетелства. 

  

Въпреки това, в момента В. е на 18 г. и 

съдът е загрижен за отстраняването на 

обвиняемия. Психологическият 

сертификат, издаден от терапевта, който тя 

вижда, не е признат от съда. Съдът 

нарежда психиатър от съда да оцени 

възможността на В. да свидетелства и в 

какви условия. В. има среща с психиатъра. 

В иска да се покаже в най-добрата си 

светлина и не иска да признае никакви 

слабости. Затова психиатърът 

удостоверява, че B. може да свидетелства 

в присъствието на обвиняемия. 

  

Адвокатът на В. прави искане 

обвиняемият да бъде отстранен от 

показанията в съответствие с § 247 

от Германския наказателен 

кодекс.         

  

  

По-долу е показано какво може да 

се случи, ако съдът не вярва 

достатъчно на адвоката на 

жертвата. Психиатърът, който най-

вероятно не е знаел сложната 

ситуация на клиента, е направил 

заключение на базата на 

недостатъчна информация.        

  

  

  

  

Настройката по време на разпит е 

много важна. В съдебната зала 

свидетелят обикновено е изправен 
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На третия ден от процеса B. има нужда от 

помощ в съдебната зала. Краката ѝ не я 

държат. Тя не смее да погледне по посока 

на обвиняемия. Нейният адвокат седи до 

нея. 

  

  

  

  

  

  

Преди председателстващият съдия да е 

уведомил свидетеля за правата му, 

адвокатът на обвиняемия иска да говори. 

Той обяснява, че неговият клиент би искал 

да говори пред свидетеля. Това право се 

предоставя въпреки възражението на 

адвоката В. M. започва да говори със 

съкрушен глас и казва на B., че тя трябва 

да даде показания и не трябва да се 

страхува от него, тъй като той никога няма 

да й направи нищо. Дори и ако никой не му 

вярва, той я обича повече от всеки друг 

преди това. Това било по-различно, 

отколкото с другите - тя е единствената, 

той наистина я обича. 

  

  

  

или пред пейка на съдията от двете 

страни на защитата и на 

обвиняемия и правния му екип и зад 

него е публиката, ако има такава (в 

немски стил) или на защитата и 

обвиняемия (американски стил). 

Конфронтиране на жертва vis-à-vis 

няма да доведе до желания 

резултат, който е, жертвата да се 

чувства свободна да говори за това, 

което се е случило. Даването на 

визуална свобода на пострадалия, 

докато дава показания може да 

помогне на него / нея много, за да 

изрази себе си.        

Председателят на състава 

ръководи съдебното заседание 

разпитва обвиняемия и събира 

доказателствата. (Раздел 238 

ГерманскиНаказателно-

процесуален кодекс, StPO) Това му 

дава право да определи реда, по 

който участниците в процеса могат 

да се изказват. В момента, в който 

предположи, че някой 

злоупотребява с правото си 

например да подведе свидетел той / 

тя може да го (на обвиняемия в този 

случай) отстрани от делото. 

Отстраняването на един от 

участниците трябва да бъде много 

внимателно преценено, но в този 

случай е очевидно, че единствената 

цел на обвиняемия е да повлияе на 

свидетеля.        

  

В. се срива. Тя не може да говори, започва да трепери и се разпада. Тя трябва да бъде 

откарана в болница.  

Експертът психиатър, който вече е изслушан, обяснява пред съда, че сега той смята за 

необходимо свидетелят да даде показания в отсъствието на обвиняемия. (Раздел 247 Германски 

Наказателно-процесуален кодекс, StPO).  

Две седмици по-късно B. свидетелства в съдебната зала. М е в съседна стая и 

следипоказанията чрез видео връзка. В същото време и другите три жертви са изслушани. Една 

от тях, Я., присъства през останалата част от процеса. Тя е на 19. Точно преди В. да свидетелства 

Я. я приближава в коридора и пита В. могат ли да се срещнат. Адвокатът на В. се намесва, като 

казва, че не мисли, че това е добра идея точно сега. Я. разбира това, но се провиква към В.: 

"Винаги съм мислела, че съм единствената, която той обичаше. Колко може да грешиш! " 

В. свидетелства за всеки детайл, който си 

спомня. В този момент, тя не знае, че M 

Не е разумно да се дава достъп на 

свидетел до преписката. Все пак, 
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използва същите средства, за да убеди 

другите жени да работят за него. Нейният 

адвокат е имал достъп до цялата преписка, 

но се е съгласил B. да разкрие само части 

от нея, за да се избегне рискът от снемане 

на доверието към В. по време на 

показанието си. В. е разпитвана в 

продължение на шест часа от 

председателя. На следващия ден тя е 

разпитвана от прокурора, а след това от 

собствения си адвокат. След три часа 

адвокатът на обвиняемия започва разпита. 

Първият въпрос озадачава В.: тя е 

попитана защо не споменава, че се е 

занимавала с проституция, когато е била на 

15 години. Не е вярно, но адвокатът пита 

въпреки това. В следващите часове 

множество въпроси получават възражение 

от адвоката ѝ, но много от тях са одобрени 

от съда. Например, тя е попитана дали се е 

забавлявала, докато е обслужвала клиенти, 

и защо не е казала на М., че е под 21 

години. 

Когато е окончателно освободен в края на 

деня, B се срива отново. Специализиран 

персонал от консултативния център яводи 

ва кризисния център за интервениця в 

болницата. 

това не е незаконно. В случай на 

една дума срещу друга 

достоверността на показанията на 

свидетеля е поставена под 

съмнение. Свидетелските 

показания се считат за 

действителни, ако те не се 

променят. Свидетелят изглежда 

достоверен, ако той / тя не се опитва 

да преразказва това, което той / тя 

чете, но това, което той / тя е 

преживял.        

Също така, не е разумно да се 

информира свидетеля какво 

обвиняемият е казал пред съда. Ако 

самият обвиняем обвинява 

свидетеля, че той / тя е направил 

нещо нередно, свидетелят ще се 

опита да оправдае себе си, а не да 

каже на съда, какво помни, че се е 

случило.        

Както по-горе се спомена 

психологическо-

социалнообщуване в наказателното 

производство би могло да помогне 

в този случай. Стресът, на който е 

изложена В., е твърде голям за 

нея.        

 Процесът продължава 23 дни. М. е осъден на лишаване от свобода за пет години и шест месеца 

по четири обвинения за тежък трафик на хора в съответствие с § 232 от Германския Наказателен 

кодекс и "сводничество" [ dirigistische Zuhälterei ] в съответствие с § 18а от Германския 

Наказателен кодекс.       

г) Обжалване 

М. обжалва присъдата. Жалбата е отхвърлена от Федералния съд [ Bundesgerichtshof ] 

четири месеца по-късно.  

Поради това присъдата е res judicata и М. е преместен в центъра за задържане.  

Обезщетение за вреди и компенсация 

По време на процеса B. не желае да предяви иск за обезщетение за вреди и компенсации 

и да предяви това, което е известно като консолидирана гражданска и наказателна процедура [ 

Adhäsionsverfahren ]. По това време чувствата ѝ към M. са много смесени.  

Две години по-късно тя се връща към адвоката си, за да разбере повече за възможността 

да претендира обезщетение. Тъй като тя живее от социални помощи, тя попълва формуляр за 

получаване на правна помощ. Адвокатът претендира за € 12 000 пропуснати ползи и € 10,000 

обезщетение за вреди. В. получава максималния размер на правна помощ и М. се съгласявас 

плащането. Благодарение на това решение въз основа на признание на ответника, B. разполага 

с 30 години за изпълнение на това решение.   
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РАЗДЕЛ 19 

 
 

СТРАТЕГИИ В ШВЕЦИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАЩИТА 

ПРАВАТА НА ЖЕРТВИТЕ 

 

 Трафикът на хора е международно признат като нарушение на човешките права. Смята се, че 

до 4 милиона души се експлоатират всяка година чрез трафик (ВКБООН 2006)15. Отчетите 

показват, че до 87% от трафика е с цел сексуална експлоатация (СНПООН, 2009). Като грубо 

нарушение на правата на човека, целта е следователно да се разработят международни, 

регионални и местни стратегии за значително намаляване на размера на трафика (Европейска 

комисия, 2009 г.).16 След подписването на Протокола на ООН за предотвратяване, 

противодействие и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, който влезе в сила 

през 2007 г., Швеция въведе неговите принципи в националното си законодателство. През 

годините държавата адаптира и усъвършенства законодателството си и посвети усилията си за 

борба с трафика на хора.17 

 Усилията за борба с трафика на хора в Швеция включват: 

1. Преследване на трафикантите 

2.  Прилагане на превантивни мерки за жертвите на трафик на хора - включително 

достъпни и лесни начини за докладване на съответните органи при подозрения за трафик 

и обучение и насърчаване на обществената осведоменост по този въпрос. 

3.  Прилагане на защитни мерки включващи всички необходими мерки, за да се 

гарантира, че жертвите се чувстват сигурни и защитени, след като бъдат изведени от 

средата на трафик. 

Координиране на усилията на Швеция за борба с трафика на хора 
 Усилията за борба с трафика в Швеция се контролират и координират от: 

 Национален координатор - Окръжен Съвет Стокхолм 

 Министерство на правосъдието / Министерство на социалните въпроси / Министерство 

на труда / Министерство на външните работи 

 Шведски посланик заборба срещу трафика на хора 

 Национален докладчик: полицейски орган 

 Национална работна група срещу проституцията и трафика на хора 

 Специализирани звена в полицейската служба 

  НПО и Платформата на Швеция за гражданско общество 

 

                                                            
15ВКБООН 2006. 

16Този процент трябва да се разглежда като приблизителна оценка, тъй като се смята, че трафикът със сексуални 

цели е може би по-видим, отколкото трафика за целите на труда.  

17Изабел Йохансон, Шведска политика за борба с трафика: Официална рамка и местни практики.  Университета в 

Малмьо.  Факултет "Култура и общество". 2014. 

Интернет:https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17671/MA%20Thesis%20-%20Isabelle%20Johansson%20-

%20final.pdf?sequence=2 2014 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17671/MA%2520Thesis%2520-%2520Isabelle%2520Johansson%2520-%2520final.pdf%3Fsequence%3D2
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17671/MA%2520Thesis%2520-%2520Isabelle%2520Johansson%2520-%2520final.pdf%3Fsequence%3D2
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РАЗДЕЛ 20 

 
 

ШВЕДСКИ НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСОЧВАНЕ 

  

 Административният съвет на окръжния съвет в Стокхолм е създал Национален 

Механизъм за Насочване - Ръководство. Ръководството е по същество стъпка в създаването на 

единен подход за всички съответни власти в специфичните им отношения с уникалната природа 

на трафика на хора и жертвите, които създава. Координирайки всички усилия, ръководството 

служи и за осигуряване на защита на правата на жертвата. Във фокуса на нашето внимание са 

следните области: 

1. Идентификация - информиране на съответните органи (полиция, социални услуги), при 

подозрение или влизане в контакт с жертва на трафика на хора. Според Закона за полицията 

1984: 387, полицаите са длъжни да информират социалните услуги за жертвата и да 

координират усилията си в осигуряването на подслон и безопасност. 

2. Първоначална подкрепа и защита - социалните услуги са длъжни да информират 

жертвата за нейните права и цялата подкрепа, достъпна за нея под формата на жилища, 

финансова помощ, облекло, правни възможности, разрешения за пребиваване и т.н. 

3. Дългосрочна подкрепа и социално включване - сътрудничество между всички 

компетентни органи, като например социалните служби и подслона в подпомагането на 

жертвата за бъдещите планове. Ако жертвата желае да се завърне у дома, трябва да се 

свърже с органите в страната си. Социалните служби, при отчитане на всички приноси на 

органите, които са в контакт с жертвата, ще разработят "индивидуален план за лечение", 

който да отговаря на потребностите на жертвата. Този план е валиден за срок от 6 месеца 

или докато продължи съдебното производство. Освен това, заедно с други организации като 

Платформата на Шведското Гражданско Общество срещу Трафика на Хора, социалните 

служби помагат на жертвите да се адаптират към живота в Швеция. 

4. Връщане (IOM) - Програмата за връщане при трафик на хора, свързан с проституция 

(AMP) е назначенот Държавния Административен Съвет в Стокхолм. От жертвата се 

изисква да кандидатства за програмата за връщане и всички молби се изпращат до IOМ в 

Хелзинки, която по-късно ще поеме отговорността по случая. При приемане на искането, 

Програмата за Връщане осигурява помощ за организиране на транспорт и подкрепа за 

пътуването към дома, както и подпомагане за тяхната реинтеграция (помощни услуги, 

жилища и т.н.) в страната на произход. Съответните органи и / или организации се свързват, 

за да гарантират благополучието на жертвата след завръщането си. 

 

5.  Наказателно производство - права на жертвите във фазата на обвинението и 

съдебното производство. 
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Докладвани престъпления на трафик и покупка на сексуални услуги в Швеция18 

Съобщени престъпления 2015 Цялата страна № 

0418 - Трафик на хора за сексуална експлоатация на деца 

под 18 години 

11 

  

0419 - Трафик на хора за сексуални цели на лице на 18 или 

повече години 

47 

0470 - Трафик на хора за принудителен труд на деца под 

18 години 

4 

0471 - Трафик на хора за принудителен труд на лице на 18 

или повече години 

17 

0472 - Трафик на хора за просия с деца до 18 години 5 

0473 - Трафик на хора за просия на лице на 18 или повече 

години 

50 

0474 - Трафик на хора за трафик на органи на деца под 18 

години 

0 

0475 - Трафик на хора за трафик на органи на лице на 18 

или повече години 

0 

0476 - Трафик на хора за военна служба на деца под 18 

години 

1 

0477 - Трафик на хора за военна служба на лице на 18 или 

повече години 

0 

0478 - Трафик на хора за други цели на деца до 18 години 20 

0479 - Трафик на хора за други цели на лице на 18 или 

повече години 

24 

0609 – Сводничество, вкл.с насилие 82 

0610 - Покупка на сексуални услуги от деца под 18 години 134 

404 - Покупка на сексуална услуга (започваща през юни 

2006 г. на възраст над 15 години и дата на влизане в сила  

май 2007 г. навършили 18 години или над 18 г.) 

523 

  

 

 

                                                            
18Трафик на хора със сексуални и други цели, Полицейски Доклад 2016. Интернет: 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.

pdf. (Шведски) 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
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Преследвани престъпления на трафик на хора в Швеция19 

 Тип              Присъда за виновен 

 

Освобождаване 

от 

преследване 

Наказание 

  

Общо 

  

Трафик на хора (всички форми)              2 - - 2 

Сводничество                                                     11 - - 11 

Тежко сводничество                                          4 - - 4 

Покупка на сексуални услуги              112 1 217 330 

Покупка на сексуални действия отдеца  39 - 1 40 

  

Малко случаи на трафик в Швеция 

  

- Много нисък брой на осъдителни присъди 

 - Законодателството, което се оценява 

 - 179 престъпления, съобщени на полицията през 2015 г. 

 - Само двама души осъдени за трафик на хора за сексуална експлоатация: един мъж и една 

жена от Румъния през 2015 г. 

 - за 2009-2012 г. има 19 обвинения за престъпления, свързани с трафик, и 7 окончателни 

присъди 

  

 - 2008-2013 г. има 175 жалби относно трафик за сексуални цели и 230 за други цели, 

регистрирани от шведската полиция, но през 2013 г. само две лица са осъдени за престъпления, 

свързани с трафик. 

  

 - Страни на произход в повечето случаи Литва, Нигерия, Румъния, Русия, Сърбия и Тайланд. 

  

Предизвикателства по отношение на обвинението в случаи на трафик в Швеция 

  

 - Отсъствие на надеждни жертви или свидетели 

  

 - Трудност да се установи и докаже по безспорен начин, намерение и информираност 

  

 - Трудност на жертвите да опишат положението си по един последователен начин 

  

- Шведските съдилища изискват - независимо от шведските закони и основни конвенции - 

обвинителя да докажепотискането на свободната воля на жертвата 

 

                                                            
19Трафик на хора със сексуални и други цели, Полицейски Доклад 2016. Интернет: 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.

pdf. (Шведски) 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
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 РАЗДЕЛ 21 

 
 

ШВЕДСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 

 

Престъпления против свободата и мира - Глава 4. 1 a § Наказателен кодекс (2010: 

371) 

 В случаи, различни от посочените в § 1, всеки, който чрез незаконна принуда, измама, 

експлоатация на уязвимо място на някого или с други такива неправомерни средства като: 

наемане, транспортиране, прехвърляне, прибиране или приемане на лице, за да бъде той или тя 

експлоатирани чрез: сексуална експлоатация, отстраняване на органи, военна служба, 

принудителен труд или други дейности причиняващи страдание на жертвата, трябва да бъде 

осъден за трафик на хора на лишаване от свобода не по-малко от две и не повече от десет 

години. Който извърши посоченото по-горе действие срещу лице на възраст под 18 години, ще 

бъде осъден за трафик на хора, дори ако не са използвани тук посочените незаконни средства. 

Ако престъплението, посочено в първа или втора алинея, се счита за тежко, извършителят може 

да бъде осъден на лишаване от свобода до четири години. 

  

Сводничество - Глава 6. § 12 Наказателен кодекс (2004: 406) 

 Лице, което насърчава или финансово неправомерно използва въвличане на даден човек 

в неофициални сексуални отношения срещу заплащане, се осъжда за налагане на лишаване от 

свобода за не повече от четири години. Ако дадено лице, което има право на ползване на 

помещения, е отдало това право на ползване на други и впоследствие научава, че помещенията 

са изцяло или в значителна степен използвани за неофициални сексуални отношения срещу 

заплащане и лицето не предприеме разумни действия да се прекрати договореността за 

помещенията, то той или тя ще се счита за насърчил(а) дейността и е отговорен(на) за 

престъпление в съответствие с първия параграф, ако дейността продължава или е възобновена 

в техните помещения. Ако престъплението, предвидено в първа или втора алинея, се счита за 

тежко, се налага лишаване от свобода за най-малко две и най-много осем години за "тежко" 

сводничество. При преценката дали престъплението е "тежко", трябва да се обърне специално 

внимание на това дали престъплението се отнася до мащабна дейност, носи значителна 

финансова печалба или включва безмилостна експлоатация на друго лице. 

 Важно е да се отбележи, че въпреки че проституцията е законна в Швеция, този акт 

криминализира собствениците на апартаменти и други имоти, които съзнателно позволяват 

използването на собствеността си за целите на проституцията. 

 Разбиране на Закона за покупка на сексуални услуги в Швеция - Глава 6 § 11 

Наказателен кодекс (2011: 517) като стратегия за борба с трафика на хора  

 Според "Закона за покупка на сексуални услуги" на Швеция: Човек, който по различен начин 

от тълкуванията по-рано в настоящата глава, участва в случаен сексуален  акт срещу 

заплащане, се наказва за "покупка на сексуална експлоатация" с глоба или лишаване от свобода 

за най-много една година. Разпоредбата на първа алинея се прилага и ако плащането е обещано 

или дадено от друго лице. 

От 1999 г. насам в Швеция купуването на секс е незаконно. Логиката зад това решение 

и връзката му с трафика на хора за сексуални цели е демонстрирана в две изследователски 

проучвания, които извършват анализ на кръстосани данни като емпирични данни от различни 
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източници20. Целта на двете проучвания по същество е да се определи дали има връзка между 

законодателството за проституцията и разпространението на трафика на хора за сексуални 

цели. Доказателствата показват, че когато избират държави, в които да извършват трафик, 

трафикантите се държат по същия начин като законните бизнесмени, задвижвани от 

необходимостта от увеличаване на печалбите. Цената и печалбата определят 

жизнеспособността на техния "бизнес" в даден район21. С други думи, когато има пазар, 

трафикът процъфтява. Наличието на такъв пазар (за сексуална експлоатация) в дадена страна 

се счита за пряко свързано със законодателството, което обхваща покупката / продажбата на 

секс. Шведското правителство съобщава за намаляване на трафика след влизането в сила на 

новия "закон за секс"22. Трафикът и размерът на уличната проституция са намалели значително. 

Освен това, проучване показа, че купувачите ефективно са възпирани да купуват секс в резултат 

на законодателството23. Криминализиране на купувачи означава, че пречките за преодоляване 

пред трафикантите са прекалено многобройни и впоследствие прекалено скъпи (напр. да 

инвестират в това ефективно да провеждат бизнеса си по дискретен начин за своите клиенти, 

които може да се страхуват да бъдат заловени, и да работят от много различни места). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20За повече информация вижте Никлас Якобсон и Андреа Котсадам. Законът и икономиката на международното 

сексуално робство: Закони за проституция и трафик за сексуална експлоатация. (Юни 2010) Преработен презМай 

2013. Интернет: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22825/4/gupea_2077_22825_4.pdfиСио-Йънг Чо, Ахел Дрехер 

и Ерик Нюмайър. Дали легализираната проституция увеличава трафика на хора? Световно развитиеИздание. 41 

стр. 67-82, 2013 Интернет: 

http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/staff%20profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-

Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf.  

21Служба на ООН по наркотиците и престъпността. (2009). Глобален доклад за трафика на хора. Интернет: 

https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf 

22Фрийзендорф, C. (2007). Патологии на управлението на сигурността: Усилия срещу трафика на хора в Европа. 

Диалог за сигурността, 38(3), 379-402. 

23Кузманен, Й. (2010). Нагласи и възприятия отностно законодателството, забраняващо купуването на сексуални 

услуги в Швеция. Европейски журнал за социалната работа, 1-17. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22825/4/gupea_2077_22825_4.pdf
http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/staff%20profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf
http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/staff%20profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf
https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf
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РАЗДЕЛ 22 

 
 

ПРАВАТА НА ЖЕРТВИТЕ ВЪВ ФАЗИТЕ НА ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО 

ПРОИЗВОДСТВО В ШВЕЦИЯ 
 

22.1. Правна рамка 

По принцип общите права на жертвите на трафик на хора не се различават от тези на 

жертвите на други престъпления и имат следните права: 

Правно представителство/Съветник 

Жертвите на престъпления, описани в Глави 4 и 6 (в това число жертви на сексуални и 

несексуални цели) от Наказателния кодекс (Brottsbalk 1967: 700), ще имат назначен адвокат 

след започване на предварителното разследване. Държавата плаща за назначения съветник (в 

рамките на съдебното производство), който има за задача да подкрепя и съветва жертвата по 

правни въпроси.  

Предсъдебна подготовка 

Жертвата на престъпление има право да бъде информирана за това как ще бъде 

извършен съдебният процес. За да може жертвата да се чувства спокойна и сигурна, тя има 

правото да посети съдебната зала с представител на органите (прокурор / социална служба / 

полиция) преди съдебния процес.24 

Преводач 

Жертвата на престъпление има право на присъствието на преводач, когато се среща с 

всички компетентни органи, участващи в цялото производство, както е предвидено в 

Административно-процесуалния кодекс, Раздел 8. В рамките на съдебния процес, шведският 

процесуален кодекс, Глава 5, Раздел 6 гарантира: за страна, свидетел или друго лице, което 

ще бъде изслушано от съда, и е неспособно да разбере и говори шведски, може да бъде назначен 

преводач, който да окаже съдействие на съда. Ако в съда има публичен преводач за 

съответния език, той ще бъде назначен. В противен случай, съдът назначава вещо лице, което 

да подпомага превода по делото. 

Защита на информацията 

Като метод за защита на жертвата, той/тя трябва да бъде информиран за правото си да 

остане анонимен/(на) от обществеността и да "бъде изслушан/а" в съда в отсъствието на 

заподозрения извършител. Деецът, обаче, все  пак може да чуе показанията на жертвата. Ако 

жертвата не желае да присъства в съдебната зала, той/тя може да даде свидетелски показания, 

записани на медийно устройство. Освен това, жертвата има правото да не разкрива информация 

за собствената си престъпна дейност.25 

Подкрепа за свидетели 

                                                            
24Национална програма за сезиране: Защита и подкрепа за жертви на трафика на хора в Швеция. Доклад 2016:29 

Lännstyrelsen Стокхолм. интернет: http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-

trafficking.pdf 

25Национална програма за сезиране: Защита и подкрепа за жертви на трафика на хора в Швеция. Доклад 2016:29 

Lännstyrelsen Стокхолм. интернет: http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-

trafficking.pdf. 

http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
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Жертвите на престъпление, включително трафик на хора, имат право съгласно Глава 20, 

Раздел 15 от Наказателния кодекс, на лице по свой избор, което да присъства по време на 

цялото съдебно производство, за да им предложи подкрепа. 

Информация, касаеща извършителя 

За да се защити безопасността на жертвата, тя има право да бъде информирана за 

всякакви промени, свързани с извършителя след съдебното производство (например 

освобождаване от затвора).  

Основни социални услуги  

Съгласно Закона за социалните услуги (2001: 453), всяка община има задължението да 

оказва помощ и подкрепа на жертвите на престъпления в техните области. По отношение на 

деянието, общините са задължени да се погрижат за членовете на обществото и по-специално 

потребностите на жените, които са или са били жертви на насилие или други злоупотреби от 

страна на членове на семейството и деца, които са станали свидетели на насилие или друго 

посегателство от или срещу свързани възрастни, които може да се нуждаят от подкрепа и 

помощ. От общините се очаква да осигурят на жертвите основни нужди от подслон и финансова 

помощ за всяка "психосоциална" подкрепа, от която те се нуждаят.26 

Разрешения за пребиваване на жертви на трафик на хора 

Съгласно Шведския Закон за чужденците от 2005г. Раздел 15: По молба на лицето, 

отговорно за предварителното разследване, се издава разрешение за временно пребиваване с 

валидност най-малко шест месеца на чужденец, пребиваващ в тази страна, ако: 

1. Е необходимо да се даде възможност да се проведе предварително разследване или 

главно изслушване по наказателно дело; 

2. Чужденецът е показал ясно намерение да сътрудничи на разследващите органи; 

3. Чужденецът е прекъснал всички взаимоотношения с лицата, заподозрени в извършване 

на престъпление по време на предварителното разследване и 

4. Съображенията, свързани с обществения ред и сигурността, не показват, че 

разрешението не трябва да бъде дадено.  

Ако чужденецът желае период за размисъл, за да се възстанови и да може да вземе 

решение дали той или тя желае да сътрудничи на разследващите органи, разследващият орган, 

който отговаря за предварителното разследване, подава заявление за издаване на разрешение 

за временно пребиваване, валидно за 30 дни. Въпреки това, условията посочени в точки 1 и 4, 

първа алинея, трябва да бъдат изпълнени. Разрешението за пребиваване, издадено съгласно 

първа алинея, може да бъде подновено, ако лицето, отговарящо за предварителното следствие, 

поиска това, а условията, посочени в него, все още са спазени. Разрешението за пребиваване, 

издадено съгласно втора алинея, може да бъде подновено, ако лицето, отговарящо за 

предварителното разследване, поиска това, необходим е по-дълъг период за размисъл по 

специални причини и условията, посочени в параграф 1, точки 1 и 4, са изпълнени.27 

В съответствие с гореспоменатия закон, жертва на трафик на хора, получила разрешение 

за временно пребиваване, има същите здравни и социални придобивки като местните шведи. 

Отговорност на "ръководителя на разследването" е да информира пострадалия за неговото 

                                                            
26Закон за социалните услугиглава 5. § 11. 

27Закон за чужденците 2005: 716, глава 5, §15. интернет: 

http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/286331/Aliensactinenglishtransl.pdf 

http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/286331/Aliensactinenglishtransl.pdf
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право на разрешение за пребиваване.28 Освен това Законът за чужденците (2005: 716) Глава 

5, Раздел 15 позволява на жертвите на трафик да работят в страната без разрешение за работа. 

Горепосочените разрешения за пребиваване са само временни и са валидни дотогава, 

докато наказателното производство продължава. Въпреки че самият трафик не е достатъчно 

основание за получаване на постоянно пребиваване, жертва на трафик на хора може да 

кандидатства за шведско гражданство при "изключително тежки обстоятелства" в процедурата 

по предоставяне на убежище.29 

Специални условия при деца жертви 

В рамките на съдебното производство децата под 15-годишна възраст не се изисква да 

се явяват пред съда и вместо това биват заснети на видео от съответните органи.30 

За разлика от случаите на пълнолетни, непълнолетните, които са свидетели на или са 

жертви на трафик на хора, имат по-нисък праг за издаване на разрешения за пребиваване въз 

основа на "изключително тежки обстоятелства" съгласно Закона за чужденците, Глава 5, 

Раздел 6.  

Съгласно шведското законодателство, ако на непълнолетното лице бъде издадено 

разрешение за пребиваване, той или тя има право на законен представител, когато подава жалба 

за престъпление - трафик на хора.  В допълнение на законен представител, "деца жертви”, които 

са в притежание на шведско разрешително за пребиваване, получават същите социални и 

здравни права като шведите и също така имат право да ходят на училище в рамките на тяхната 

област.  Правителството предоставя на местните общини средства, за да гарантира това.  

Според Закона за социални услуги, щом стартира разследване следва да бъде  назначен законен 

настойник, който да отговаря за благополучието на непридружен непълнолетен.31 

В случай, че заподоздряното лице е законен попечител на "непридружаван 

непълнолетен", и е заподозрян в престъпление срещу дете, жертвата има право да му / ѝ бъде 

назначен "специален законен представител", който в компетенцията на обикновеното правно 

лице може да взема решения от името на жертвата.32 

За да се спазват човешките права на децата и техния "най-добър интерес", непълнолетни 

лица могат да бъдат отведени в специален детски дом (Barnahus), докато участват в правното 

разследване.  Тези специализирани домове са създадени, за да позволят на всички съответни 

органи, необходими за справяне с всички нужди на детето, да бъдат едновременно на едно и 

                                                            
28Европейска мрежа за миграция. Идентифициране на жертви на трафика на хора в международна закрила и 

процедури за принудително връщане в Швеция. 2013. Интернет: 

http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-

trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf 

29Европейска мрежа за миграция. Идентифициране на жертви на трафика на хора в международна закрила и 

процедури за принудително връщане в Швеция. 2013. Интернет: 

http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-

trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf. 

30Национална програма за сезиране:Защита и подкрепа на жертвите на трафика на хора в Швеция. Доклад 

2016:29 Lännstyrelsen Stockholm. интернет: http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-

trafficking.pdf.  

31 Мая Ериксон, Тематично проучване на трафика на деца. Агенция на Европейския съюз за основните права. 

нтернет: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/524-Child-trafficking-09-country-se.pdf.Pg 8-9. 

32Център за изследване на демокрацията. Подпомагане и реинтегриране на деца жертви на трафик: Подобряване 

на законите и практиките в държавите-членки на ЕС. Интернет: 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%2

0of%20trafficking,%202013.pdf, pg. 28. 

http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/524-Child-trafficking-09-country-se.pdf.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%20of%20trafficking,%202013.pdf
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%20of%20trafficking,%202013.pdf
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също място.  Специалисти от полицията, лекари, социални работници, психолози и т.н. са под 

един покрив, за да осигурят безопасна и "приятелска за децата" среда за травматизирани 

непълнолетни.33 

 

22.2. Казуси 

 

Казус 1 - Дело № Б 2042-16 Обжалване на решението на Окръжен съд 

от 15 юли 2016 г. по дело № Б 1208-16. 
Съответни страни:Ищец, Р.Г. (Румънски гражданин). Прокурор: Заместник Главен 

Прокурор Томас Алщранд, Международен Специализиран Съд в Гьотенбург. Специален 

представител: Петър Сивенюс, адвокат.  

Извършител 1: А.У. (румънски гражданин). Адвокат и обществен защитник: Гунар 

Викберг.  

Извършител 2: Р.М.М. (румънски гражданин). Адвокат и обществен защитник: Андерс 

Бохманмансон. Адвокат и обществен защитник по замяната, адвокат: БО Юлсакер.  

Детайли на делото 

 Доказателствата и информацията, предоставени от Р.Х., доказват, че извършителите 

А.У. и Р.М.М. в началото на януари 2015 г. са наели, транспортирали и настанявали Р.Х. в 

техния дом, за да я използват за сексуални цели. А.У. и Р.М.М. са задържали половината от 

приходите от проституцията на Р.Х., до общо приблизително 10 000 крони.  

 Изявленията, направени от клиентите на сексуални услуги, както и писмените 

показания, служат като доказателство, че Р.Х. е предлагала сексуални услуги срещу заплащане.  

Сексуалните услуги се предлагат на интернет страница, наречена "Real Escorts", която чрез 

придобити доказателства (главно под формата на потребителски адрес, телефонни номера, IP 

адреси, информация за кредитни карти, банкови преводи, задържани телефонни обаждания и 

SMS) е установено, че е администрирана от А.У. и Р.М.М.  

 Р.М.М и А.У. са признати за виновни за трафик през три различни периода.  Всеки 

период се счита за престъпление и следователно се разглежда като три случая на трафик на 

хора.  Следователно Р.М.М. и А.У. са били осъдени индивидуално за трафик на хора през 

периода, частично от 1 януари до 2015 г. и около един месец през септември-октомври 2015 г. 

и отчасти от средата на февруари 2016 г. до 13 март 2016 г. Нито едно от трите престъпления 

не се счита за незначително.  

Апелативен съд 

 Апелативният съд е променил решението на окръжния съд по отношение на присъдата 

на Р.М.М:  

  Съгласно Глава 4, ал. 1, първа и втора алинея от Наказателния кодекс за три случая на 

трафик на хора (период 2015-01-01-2016-03-13) определя продължителността на 

присъдата на лишаване от свобода от три (3) години шест (6) месеца;  

  В сила е забрана на Р.М.М. за влизане в кралството преди 2026-09-20.  Р.М.М е осъдена 

да остане в ареста до налагането на присъдата за лишаване от свобода. Нарушаването на 

забраната би могло да доведе до лишаване от свобода до една година.  

                                                            
33Център за изследване на демокрацията. Подпомагане и реинтегриране на деца жертви на трафик: Подобряване 

на законите и практиките в държавите-членки на ЕС. Интернет: 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%2

0of%20trafficking,%202013.pdf. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%20of%20trafficking,%202013.pdf
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%20of%20trafficking,%202013.pdf
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  Р.М.М е осъдена да заплати съвместно с А.У. финансова компенсация на жертвата за 

сумата от 125 000 крони плюс лихви.  

 Държавата поема разходите на Апелативния съд за защитника и специалния представител.  

Правни проблеми, възникващи по време на съдебното производство: 

 Устни доказателства.  Окръжният съд и полицията не са в състояние да се свържат с ищеца 

Р.Ф. и да я призоват за устно изслушване.  

Решение: 

 Прокурорът поиска от районния съд да използва разпита от подготвителното 

заседание в районния съд.  

Общи правни проблеми, възникващи по време на съдебното производство: 

Морална дилема: 

  Необходимостта да се съберат достатъчно доказателства относно престъплението и 

следователно да не се намесва твърде рано  

срещу 

  Моралното затруднение за пасивно наблюдение на ситуация на потисничество и 

експлоатация.  

  

  

Проучване 

  

 Разследването започва по два различни начина:  

  

 1. Жертвата се свързва с полицията, търсейки помощ  

  

 Или  

  

 2. Полицията разбира за ситуацията, например чрез социалните служби, миграционния съвет, 

интернет наблюдение или наблюденията на цивилни граждани.  

  

Първа защитна мярка 

  

Ако жертвата установи контакт с полицията: 

  

Първи защитни мерки: 

 - Физическата сигурност на жертвата трябва да бъде гарантирана.  

 - Подслон, осигурен от социални служби или неправителствени организации  

 - Възможност прокурорът да поиска разрешение за временно пребиваване от миграционния 

съвет или разрешение за 30-дневен период за размисъл.  

 - По искане на прокурора окръжният съд назначава адвокат на жертвата, който се заплаща от 

държавата.  Адвокатът се грижи за законните интереси на жертвата.  

 - Полицията се опитва да получи пълно изявление от жертвата.  

  

Ако престъплението се установи от полицията: 

  

Първи защитни мерки: 

 - Тайно наблюдение  

 - Интернет наблюдение  

 - Подслушване по телефона (необходимо е решение на окръжния съд)  

 - Арестуването на купувачи на секс, разпит и принудителни мерки  
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Втората защитна мярка 

  - Арестуване на заподозрените, последвано от временно задържане, заподозрените остават в 

изолация  

 - Съдът взема решение за задържането, като прави редовни проверки (на всеки 14 дни)  

 - Обиски 

 - Събиране на банкови сметки, парични преводи  

 - Търсене на мобилни телефони, компютри  

 – Изслушване на свидетели  

 - Често се нуждаят от международна правна помощ (правни поправки)  

 - Разпитване на клиенти на сексуални услуги, които могат да бъдат обект на принудителни 

мерки за събиране на доказателства.  

  

Съдебното производство 

  - Устна процедура - всички показания, необходими за процеса, трябва да бъдат направени и 

представени отново.  

 - Жертвата може да присъства лично, но също така е възможно с видеоконференция или 

изслушване на доказателства.  

 - Съдебното производство е обществено, но разпита на жертвата може да се проведе при 

закрити врата.  

 - Обвиняемите могат да бъдат поставени в друга стая по време на разпита на жертвата.  

 - Няма възможност за скъсяване на процесите или за преговори между обвинението и защитата.  

 - Всички доказателства, получени по време на разследването, трябва да бъдат представени пред 

съда (показанията на жертвите и обвиняемите, изслушването на свидетели и всякакви други 

доказателства).  

 - Специфична особеност на производствата за трафик на жени за сексуални цели в Швеция: те 

често включват допълнителни дела срещу клиентите на секс услуги.  

  

Съдът по време на съдебното производство 

  - По искане на обвинението / полицията и адвоката на жертвата, съдът организира 

производството по начин, който не застрашава сигурността на жертвата.  

 - Адвокатът на жертвата присъства по време на целия процес, като подаде искането на жертвата 

за финансова компенсация от обвиняемите.  

 - Идентичността и положението на жертвата могат да останат поверителни за обществеността 

дори и след присъда  

 Дело № 2 - Дело № B 10040-15 Обжалване на решението на окръжния съд на 

Södertörn от 29 октомври 2015 г. по дело B 5756-15 
Съответните страни:ищцата: Л.А. (румънски гражданин). Прокурор: Йан Тиднер, 

Прокуратура в Стокхолм. Агент и адвокат: Адвокат Лиза фон Триер.  

Извършителите: M.C. и Л.Ф.Р. (румънски граждани). Адвокат и обществен защитник: 

Адвокат Солвейг Сьорлиен.  

Детайли по делото 

 Делото започва, когато полицията открива няколко секс-реклами в интернет.  Чрез 

телефонния номер, посочен в рекламите, полицията се опитва да се свърже с рекламодателя.  

Контактът е създаден по-късно чрез SMS, а полицията е изпратена на адрес, където са открили 

проституция в сутерена.  По това време става ясно, че са участвали М.С., Л.Ф.Р. и Л.А.  

 Разследването впоследствие е разширено чрез скрито наблюдение на жилището и чрез 

SMS и телефонно подслушване на мобилните телефони.  Разширеният период на разследване е 

от 10 април до 27 април 2015 г. Разследването води до заключението на следователите, че Л.А. 

е работила като проститутка и че M.C. и Л.Ф.Р. са контролирали срещите.  На 27 април 2015 г., 

на път извън страната, полицията арестува M.C. и Л.Ф.Р.  По време на акция полицията 

конфискува пари, бижута, няколко мобилни телефона и компютър.  
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 Следователите установили, че някои от телефоните са свързани с различни секс-

реклами в интернет.  Телефонните записи показват разнообразни съобщения и телефонни 

обаждания с бъдещи и съществуващи клиенти на секс услуги.  

 Освен това, в разговорите проведени с Л.А. се разкрива, че тя е от село в Североизточна 

Румъния и е живяла там в трудни условия.  По-нататък става ясно, че Л.А. има ограничени 

познания за света около нас, че никога не е пътувала извън селото си и че знае само румънски.  

В края на 2014 г. е осъществена връзка между Л.А., М.С. и Л.Ф.Р. чрез страницата във Facebook 

"Norske Masasje", "Norwegian Massage".  В последствие, на Л.А. е  предложена работа в 

Норвегия.  M.C. и Л.Ф.Р. по същото време са пристигнали в Осло, като са дошли от Испания.  

Л.А. осъзнава, че е била подведена от M.C. и Л.Ф.Р. за работата и за това колко ще спечели.  

 Поради това, че Л.А. не е в състояние да плати пътните си разходи, тя им става 

длъжница.  Стойността на дълга се увеличила с времето, тъй като Л.А. също трябва да заплати 

разходите за настаняване и прехрана.  

 Докато са в Норвегия в продължение на няколко дни, както Л.А., така и Л.Ф.Р. са 

проституирали.  Въпреки това, когато трите пристигат в Стокхолм в периода от 23 януари до 

27 април 2015 г.,  само от Л.А. се е очаквало да проституира.  Проституцията в Швеция е 

осъществена първоначално в различни хотели и апартаменти, но е преместена през февруари 

на друго място, където трите живеят заедно.  По време на периода на престъпление, M.C. и 

Л.Ф.Р. контролират проституцията на Л.А. и нямат друг доход, различен от този, получен чрез 

Л.А., на която е било разрешено да запази само малка част от парите, които е спечелила.  

 Има информация, че друга румънка също е проституирала в дома им за една седмица 

през март 2015 г..  Жената, която бе в Румъния, не пожела да участва в разследването.  

 Телефонните записи на телефонни обаждания, SMS съобщения, записи от мобилни 

телефони са послужили за доказателство за бизнеса от проституция.  Телефоните, открити във 

владение на M.C. и Л.Ф.Р., са свързани с номерата за контакт, поставени на реклами за 

сексуални услуги, а телефонните записи показаха доказателства за комуникация с клиенти на 

секс услуги.  Освен това, компютърът, открит по време на полицейската проверка на техния 

дом, съдържа влизания в ескортната страница "Real Escort" през януари-април 2015 г.  

 Твърди се, че M.C. и Л.Ф.Р., въз основа на посочените по-горе доказателства, са 

извършили престъпление преди всичко по отношение на трафика на хора по отношение на Л.А. 

и че ще бъде обсъдено престъплението "сводничество", ако не може да се издаде присъда за 

трафика на хора.  

Апелативен съд 

 Обжалването променя решение на районния съд по отношение на Л.Ф.Р. в:  

 а)        Посочване на периода за престъпления 2015-01-23 - 2015-04-27;  

 б)        Определяне на присъдата за лишаване от свобода за 2 години и 2 месеца  

Решение на районния съд 

Предизвикателство: Да се осигури финансова компенсация на пострадалия от 

извършителите:  

 M.C. и Л.Ф.Р. бяха осъдени да заплатят финансова компенсация на жертвата Л.А. в 

размер на 82 200 крони плюс лихви.  

Решение: Отстраняване 

 Столичният окръжен съд в Стокхолм се произнася за отнемане на имущество (бижута, 

огърлица, гривни, обеци и т.н.), което принадлежи на MC и ЛФР, и да го задържат до 

изплащане на наложената компенсация.  
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РАЗДЕЛ 23 

 
 

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА В 

ШВЕЦИЯ  

 
Обезщетението за жертви на трафик на хора по принцип не се различава от 

компенсацията на жертви на други престъпления. При докладване на дело на полицейските 

органи, полицията и прокурорът са длъжни да информират жертвата за възможностите за 

получаване на обезщетение и прокурорът, по искане на жертвата, трябва да предяви иск за 

обезщетение в съда. 

Съгласно член 13а § и 14§ от Закона за предварителните разследвания 

(Förundersökningskungörelsen), жертвата може да предяви иск за обезщетение, само след като 

престъплението е съобщено в полицията.34 Обезщетението за жертви на престъпления, 

свързани с насилие, е гарантирано съгласно Закона за компенсация на вреди от престъпления 

(Brottsskadelag 2014: 322). Съгласно този документ, решаващият орган, органът за 

обезщетяване и подпомагане на жертвите на престъпления (Brottsoffermyndigheten), има за 

задача да се грижи за нуждите на жертвите и освен това има отговорността за надзора и 

вземането на решения относно обезщетяването на жертвите. Съгласно закона, жертвите могат 

да бъдат компенсирани, ако престъплението е извършено в Швеция или ако това се случи на 

шведски гражданин извън границите на държавата. Заедно със Закона за отговорността 

(Skadeståndslag (1972: 207)35, жертва на престъпление като трафик на хора, има право на 

обезщетение за физически и психологически "щети", причинени на жертвата. Иск за този вид 

обезщетение може да бъде подаден в рамките на 2 години след приключване на съдебното 

производство. Като орган в областта на обезщетението, органът за обезщетяване и подпомагане 

на жертвите на престъпления не е длъжен да потвърди решението на съда за вреди. Въпреки 

това, след изслушвания и обсъждания, съветът взима самостоятелни решения относно 

обезщетяването на жертвите.36 

Правила за изплащане на обезщетения в рамките на Органа за Обезщетяване и 

Подпомагане на Жертвите на Престъпления37 

Лицето трябва да е проучило другите възможности за обезщетение от лична застраховка 

или чрез Шведския Изпълнителен Орган, преди да подаде жалба до органа. Лицето не може да 

получи обезщетение за нанесени щети, ако вече са били платени обезщетения. Молбата за 

компенсация за нанесени щети трябва да бъде подадена на Brottsoffermyndigheten в рамките на 

три години след: 

 Престъплението 

 Предварителното разследване да е приключило или 

                                                            
34Закон за предварителните разследвания(Förundersökningskungörelsen) интернет: https://lagen.nu/1947:948 

35Закон за отговорността (Skadeståndslag (1972:207) интернет: https://lagen.nu/1972:207#P3 

36 Brottsskadelag (2014: 322) интернет: https://lagen.nu/2014:322#R8 

37Орган за Обезщетяване и Подпомагане на Жертвите на Престъпления (Brottsoffermydigheten) интернет: 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/. 

https://lagen.nu/1947:948
https://lagen.nu/1972:207#P3
https://lagen.nu/2014:322#R8
https://www.brottsoffermyndigheten.se/
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 Присъдата след съдебното производство е „придобила юридическа сила” и вече не може 

да бъде обжалвана. 

При обезщетение за наказуеми престъпления, жертвата има право на искове за: 

Телесна повреда – Телесната повреда може да бъде физическа или ментална. Тежестта на 

телесната повреда се определя по време на медицински преглед. 

Жертвата може да бъде компенсирана за, например: 

 Разходи за медицински грижи и консултации; 

 Загуба на доходи; 

 Последващо физическо и психическо страдание (болка и страдание); 

 Трайни увреждания (деформация и увреждане). 

Имуществени щети - Жертвите могат също да получат наказателно обезщетение за 

нанесени щети на предмети като дрехи и очила, носени по време на престъплението. Въпреки 

това, потърпевшият не може да получи обезщетение за загубени или повредени пари, бижута, 

часовник, мобилен телефон или портфейл. 

Трудно е да се получи обезщетение за криминално деяние за имуществени вреди или 

така наречената "чиста икономическа загуба". Загубата на имущество се отнася до 

повреждането на предмети, например вследствие на вандализъм или загуба на предмети чрез 

кражба. Една чиста икономическа загуба е финансова загуба, която възниква без да се понася 

имуществена вреда или телесна повреда, например жертва на измама.  

Нарушение –За да претендира за подобно обезщетение, лицето трябва по закон да бъде 

жертва на сериозно нарушение на личната му свобода или мир. Престъпленията в това 

отношение включват нападение, грабеж, намеса и по-голямата част от проявите на сексуално 

насилие. 

Искането за обезщетение трябва да бъде представено заедно с копие от полицейския доклад и 

всички съдебни решения, медицински удостоверения, разписки и други документи като 

доказателство.  

*Малолетни лица - По отношение на обезщетение за жертва на престъпление, деца, 

жертви или свидетели на насилствено престъпление или в Швеция или извън нейната граница 

(само лица с шведско гражданство) имат право да искат обезщетение за престъпление за 

трафик, което е било докладвано на полицията. Освен това, съгласно Закона за компенсация 

при настъпване на вреди, малолетното лице има право да предяви иск за обезщетение до 21-

годишна възраст, след което не може да бъде предявен иск, освен ако обстоятелствата се 

сметнат за оправдани.38 

Искане за компенсация от държавата по произход 

Ако жертвата се върне в родната си страна, законният ѝ представител може да поиска от 

извършителя обезщетение от името на жертвата по време на съдебното производство (след като 

жертвата е изпълнила необходимите изисквания за съдебното производство). След осъждане и 

присъдена сума от съда, деецът е длъжен да изплати на жертвата обезщетението. Освен това, 

жертвата може да получи помощ от шведския изпълнителен орган (Kronofogdemyndigheten), 

който съдейства за получаването на плащането. След като получи писмо за потвърждаване на 

решението на съда, шведският изпълнителен орган поема ролята на събирач на дългове.39 

                                                            
38Наказателен кодекс (Brottsskadelag 2014: 322) интернет: https://lagen.nu/2014:322#R8 

39Шведски изпълнителен оран (Kronofogden) интернет: https://www.kronofogden.se/Wanttogetpaiddamages.html.  

https://lagen.nu/2014:322#R8
https://www.kronofogden.se/Wanttogetpaiddamages.html
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Компенсация за жертви, избрали да не участват в съдебен процес 

В случаите, когато жертвите са идентифицирани "извън правния процес" като например 

членове на обществото или НПО в случаите, когато "извършителите не могат да бъдат 

идентифицирани", социалната служба може да съдейства за осигуряване на жертвата с малко 

средства под формата на "спешна помощ" за осигуряване на ежедневните нужди на жертвата.40 

Работа с прокурори/полиция/съдилища/други органи в чужбина в международни 

случаи. 

Шведското транснационално правно сътрудничество се ръководи от три рамки: 

Евроджъст, Европейската съдебна мрежа и най-често използвания режим на Европейска правна 

взаимопомощ (ЕПВ).41 

Чрез Европейската правна взаимопомощ, всички европейски съдебни органи могат да 

си сътрудничат и обменят информация и доказателства с други държави относно текущите 

случаи. Поради разнообразието в правните системи в ЕС, целта на ЕПВ е да предостави насоки 

за това как да се осъществява транснационалното сътрудничество по правни въпроси, като по 

този начин се създава единен подход към случаите, които надхвърлят границите на държавата.42 

Създаден от Европейския съвет, Евроджъст, който се състои от адвокати, прокурори, 

съдии, полицейски служители и т.н., служи като орган, насочен към укрепване на съдействието 

и сътрудничеството в борбата срещу международната престъпност. В съответствие със 

споразуменията за партньорство и след искане, Евроджъст може да окаже съдействие на 

страните-членки при наказателни разследвания. Тази помощ може да бъде под формата на 

обединяване на съответните органи от различни държави, така че да се създадат координирани 

усилия в наказателните разследвания, както и да се координират регионалните усилия за борба 

с определени престъпни области като трафика на хора43. Транснационалното сътрудничество в 

рамките на ЕС се допълва от Европейската съдебна мрежа, която има същата цел като 

Евроджъст, като се съсредоточава особено върху съдебното сътрудничество между държавите-

членки на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40Трафика на хора за сексуални и други цели, Доклад 17. Полицейски докладt 2017. 

41 Интервю със Заместник-главен прокурор на Международната прокуратура в Гьотенберг, Швеция. 

42Европейска комисия. интернет: http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/legal-

assistance/index_en.htm.  

43Евроджъст, Изпълнение на плана за действие на Евроджъст срещу трафика на хора 2012-2016 Окончателен 

доклад. Интернет: http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/THB/Documents/2017-01-31-THB-

FINAL.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/legal-assistance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/legal-assistance/index_en.htm
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/THB/Documents/2017-01-31-THB-FINAL.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/THB/Documents/2017-01-31-THB-FINAL.pdf
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