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Резюме: Докладът представя преглед на международния трафик на хора.

Акцентът е върху трансграничната организирана престъпност, като

фокусът е върху причините и превенцията на този вид дейност.

Представен е обстоен преглед на случващото се в международен план, като

се разглеждат тенденциозните проблеми, свързани с трафика на хора.

Изложена е подробна информация, касаеща елементите и последствията от

трафика на хора, както и борбата с този вид престъпна дейност.

Ключови думи: трафик на хора, трансгранична организирана

престъпност, елементи, експлоатация, борба.

Summary: The report provides an overview of international human trafficking.

The focus is on cross-border organized crime, focusing on the causes and

prevention of this type of criminal activity.

An overview of what is happening internationally is presented, addressing the

tendency in human trafficking.

Detailed information on the elements and consequences of human trafficking is

given as well as the fight against this kind of criminal activity.
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exploitation, struggle.
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Въведение

Трафикът на хора е проблем с много измерения. Това явление може да

бъде разглеждано в различни аспекти: политически, икономически, здравни,

психологически, криминални, обществени, възпитателни, интернационални,

правителствени, законови и др.1

Съгласно Допълнителна разпоредба на Закона за борба с трафика на хора

(Държавен вестник, бр. 46 от 20 май 2003 г.) трафик на хора е: „набирането,

транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора,

независимо от изразената от тях воля, когато се извършва с цел експлоатация”2. В

същата разпоредба към нормативния документ се дава определение, както за

експлоатация, така и за рискова група. Експлоатация е: „противозаконно

използване на хора за разврат, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или

телесна течност от пострадалия, за осъществяване на принудителен труд, за

просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в робство или в

положение, сходно с робството”3. Рискова група е: „група от лица, които поради

възрастта си, пола, социалния статус или разположението на района, в който

живеят, са потенциални жертви на трафик на хора“4.

В протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на

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

транснационалната организирана престъпност (Държавен вестник, бр. 98, 8

декември 2005 г.) е вписано следното определение за трафик на хора: „трафик на

хора” означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или

1 Дишкова, М. Трафикът на хора като социално-педагогически феномен, 2016.
2 Закон за борба с трафика на хора, обн. ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г. 3. Информация за правата на
жертвите на трафик на хора. Национална комисия за борба с трафика на хора, 2012..
3 Пак там.
4 Пак там.
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приемането на хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на

принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо

положение или чрез даване и получаване на плащания или други облаги за

получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел

експлоатация; експлоатацията включва като минимум експлоатиране на

проституцията на други лица или други форми на сексуална експлоатация,

принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството,

заробване или отнемане на телесни органи“5.

По силата на Закона за борба с трафика на хора се създава Национална

комисия за борба с трафика на хора. Организацията и дейността на националната

комисия за борба с трафика на хора се урежда със съотвения Правилник за

организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора

(Държавен вестник, бр. 19 от 9 март 2004 г.)6:

Чл. 1. „С правилника се уреждат организацията и дейността на

Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет,

наричана по-нататък „Националната комисия“.

Чл. 2. „Националната комисия ръководи, координира и контролира

дейността по прилагане на националната политика и стратегия за предотвратяване

и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите“.

Чл. 3. „Националната комисия осъществява дейността си съгласно Закона

за борба с трафика на хора чрез администрация и местни комисии за борба с

трафика на хора, наричани по-нататък „местните комисии“.

5 Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и
деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, МВР,
ДВ, бр. 98, 8 декември 2005 г.
6 Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора,
обн. ДВ, бр.19 от 9 март 2004 г.
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Чл. 4. „За дейността си по чл. 2 Националната комисия разработва

ежегодно национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика

на хора и закрила на жертвите му и я представя за утвърждаване от Министерския

съвет”7. „Трафикът на хора е престъпление, свързано с: експлоатацията на хора,

най-често трудова и/или сексуална; отнемането на органи; трафик на бременни

жени с цел продажба на новородените им; просия; извършване на престъпни

дейности“8. „Хората, които стават жертви на трафик, са принудени насилствено

да работят или да предлагат сексуални услуги срещу минимално или никакво

заплащане. Често експлоатацията е съпътствана с физическо или емоционално

насилие, заплахи към живота на жертвите и техните близки. Жертви на трафик

могат да бъдат всички: хора от различна възрастова група; хора с различно

социално положение; мъже; жени; бременни жени; деца“9.

Определение и дейност на трансграничната организирана

престъпност

Една от характерните прояви в съвременните международни отношения са

дейностите на трансгранична организирана престъпност, които оказват дълбоко

въздействие върху развитието на живота на много хора. Като цяло се приема, че

трансграничната организирана престъпност осъществява противоправни

трансгранични действия (трансгранични престъпления) чрез използването на

незаконни средства за получаването на имуществени или неимуществени облаги

от престъпленията, изразяващи се в огромни потоци пари, които се изпират и

7 Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора,
обн. ДВ, бр.19 от 9 март 2004 г.
8 Пак там.
9 Пак там.
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финансират други трансгранични престъпления. Генералният секретар на ООН в

доклада „Въздействие на организираната престъпност на обществото като цяло”

изнесен на Втората сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и

наказателно правосъдие на ИКОСОС на ООН, проведена от 13 до 23 април 1993 г.

се изброяват присъщите на организираната престъпност признаци. ИКОСОС на

ООН през 1994 г. приема определение на понятието „транснационална

престъпност“ като „форма на търговска дейност, осъществявана с противоправни

средства, с използването на заплахи и физическа сила, изнудване, корупция,

шантаж и други методи на принуда, а също чрез привличане на забранени стоки и

услуги“. Най-значим универсален международен акт е приемането през 2000 г. в

Палермо на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана

престъпност, влязла в сила през 2002 г. В този подпараграф са анализирани

нормите на Конвенцията по отношение на конкретните престъпления залегнали в

нея подлежащи на предотвратяване, разследване и наказателното преследване.

Различни международни актове акцентират върху това, че трансграничната

организирана престъпност представлява заплаха за международната сигурност и

стабилност; заплаха за установения световен икономически ред; извличането на

неправомерни доходи и др.10

В Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана

престъпност (Държавен вестник, бр. 98 от 8 декември 2005 г.) едно престъпление

се определя като транснационално по своя характер, когато: а) е извършено в

повече от една държава; б) е извършено в една държава, но значителна част от

планирането, подготовката, ръководството или контрола се осъществява в друга

държава; в) е извършено в една държава, но с участието на организирана

10 Борисов, А. О. Трансгранични престъпления според съвременното международно право,
Автореферат, 2016.
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престъпна група, която осъществява престъпна дейност в повече от една държава;

или г) е извършено в една държава, но произвежда значителен ефект в друга

държава11.

Елементи

Трафикът на хора е тежко престъпление, което нарушава правата на

индивида.

Предвид определението за трафик на хора, дадено в Протокола за борба с

трафика на хора, това престъпление е изградено от 3 елемента:

1. Действие.

Набиране, транспортиране, прехвърляне или укриване.

2. Средство.

Заплаха, използване на сила, принуда, отвличане, измама, злоупотреба с

власт и др.

3. Цел.

За експлоатация (сексуална, трудова, отнемане на органи и др.).

Трафик на хора с цел експлоатация

Друга дейност разгледана в настоящия доклад е трансграничното

престъпление – трафика на хора с цел експлоатация. Действащото международно

право разглежда този вид трансгранично престъпление, като сериозна заплаха за

националната и международната сигурност на държавите. Системното

извършване на това тежко престъпление във висока степен нарушава правата на

човека и неговите основни свободи, като същевременно накърнява честта,

11 Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. МВР, ДВ, бр. 98, 8
декември 2005 г.
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достойнството на жертвите, подлагани са на психически и физически тормоз, а в

някои случаи е застрашено и правото им на живот. Трафикът на хора се

осъществява в различни направления и под различни форми. Най-

разпространената форма е трафика на жени и деца с цел сексуална експлоатация и

сделки с хора на различна възраст и с различен пол за трудова експлоатация и

използване на робски труд.

Търговия с жени и деца

Друга дейност на трансграничната организирана престъпност в

съвременните международни отношения, носеща голяма печалба е търговията с

хора, главно с жени и деца. Трансграничната търговия с жени и деца е свързана

преди всичко със сексиндустрията (напр. проституция, порнография и др.) и

други дейности в различните държави. В този подраздел са разгледани

международните актове по отношение на 27 преследването на търговията с жени

и деца, които са приети в съответствие с международната практика, както и

наказателно-правната отговорност за извършването на този вид престъпление.

Направено е и уточнението, че в най-новият универсален акт, разпоредбата на

чл.7, т.1, б. “Г“ залегнала в Римския статут, престъпление против човечеството е

„изнасилване, сексуално робство, насилствена проституция, насилствено

забременяване, насилствена стерилизация или всяка друга форма на сексуално

насилие с подобна тежест“. Съгласно международното право за престъпленията

против човечеството няма давност, с оглед на което в заключение е направена

констатацията, че би следвало да бъдат разработени и приети международни

подобни норми и по отношение на трансграничните престъпления против жените

и децата.
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Борба с трансграничната организирана престъпност

Непрекъснатото нарастване на общественоопасните прояви на

трансграничната организирана престъпност в световен мащаб, налага

непрекъснатото и ефективно сътрудничество между държавите в борбата с нея.

От бума на прояви на трансграничната организирана престъпност през ХІХ век и

от всеобщото разбиране за водене на борба с нея, намерило израз в създаването

през 1872 г. на Комисия за борба с международните престъпления, тя

непрекъснато променя своите форми и средства на осъществяване и реализиране

на печалба. Международната действителност показва, че за сега международната

общност (както на универсално и регионално, така и на субрегионално и

държавно ниво) не може да се противопостави ефективно на трансгранична

организирана престъпност, която на практика показва, че е много по-гъвкава,

много по-добре организирана и финансирана, реализира огромни печалби и т.н.

Борбата с трансграничната организирана престъпност е основно направление в

дейността на ООН, Интерпол, Съвета на Европа, Европейския съюз, ЕВРОПОЛ,

Европейската правна служба, Европейската полицейска служба, различни

регионални формати (като напр. Пакт за стабилност в Югоизточна Европа (ЮИЕ),

Централноевропейска инициатива, Инициатива за сътрудничество в ЮИЕ и

Черноморското икономическо сътрудничество и др.) и др. Най-значима

универсална дейност в практическата борба с трансграничните престъпления се

осъществява в рамките на Международна организация на криминалната полиция

(МОКП-известна като Интерпол).

Имайки предвид успешната дейност и огромните печалби на

трансграничната организирана престъпност е направен извода, че борбата срещу

нея е неефективна, което налага реформиране на използваните до момента

международни средства.
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Изпиране на пари

В международните отношения през ХХ век се утвърди едно сравнително

ново трансгранично престъпление, явяващо се следствие от много други

трансгранични престъпления (голяма част от които се осъществяват от

трансграничната организирана престъпност). В международната практика в

следствие на получаването на огромни печалби от извършени редица

трансгранични престъпления (като напр. незаконна продажба на оръжие,

незаконен наркотрафик, контрабанда и др.) се изпират огромни суми пари.

Борбата срещу прането на пари е основно средство за борба срещу

организираната престъпност, тъй като ги лишава от ресурса, който се използва за

повторна престъпна дейност. Доказването на умисъл при прането на пари е много

трудно, когато се изпират средства, придобити от осъществяването на различни

престъпления. Един от първите универсални актове, който регламентира мерките

срещу изпирането на пари е Конвенцията за борба срещу незаконния трафик на

упойващи вещества и психотропни субстанции приет под егидата на ООН през

1989 г. Приети са съща така и регионални международни актове като напр.

Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облаги от

престъпление, приета под егидата на Съвета на Европа и др. Международната

общност за насърчаване на сътрудничеството за по-ефективна борба с

международната престъпност през 2000 г. приема Конвенция на ООН срещу

транснационалната организирана престъпност.

В международната практика са известни много случаи за непредаване на

лица на една на друга държава, тъй като това засяга суверенитета или

националната сигурност на държавата. Регионалните актове също така

допринасят за по-ефективната борба срещу прането на пари. В това отношение е

направено отбелязването, че в региона Европа са приети най-ефективните

регионални международни актове относно екстрадицията и други форми на
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сътрудничество между държавите, а в европейската правна доктрина е разгледан

и въпроса относно облагите от престъпление.12

Глобалният пакт за миграцията

През септември 2016 г. Общо събрание на Организацията на обединените

нации прие Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите13 , с което

официално постави началото на процеса на изготвяне на Глобален пакт за

безопасна, организирана и законна миграция (наричан по-нататък „Глобалният

пакт за миграцията“). Декларацията от Ню Йорк представлява важен етап от

изготвянето на глобален отговор на миграцията и принудителното разселване. Тя

беше приветствана от Европейския съвет в заключенията му относно миграцията

от 20 октомври 2016 г.14

Глобалният пакт за миграцията не поражда и няма за цел да породи

каквито и да било правни задължения съгласно националното или

международното право.

В Европейският консенсус за развитие15, приет през 2017 г., се посочва, че

ЕС и неговите държави членки активно ще подкрепят разработването на

глобалните пактове на ООН в областта на миграцията и бежанците, както се

призовава в Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 2016 г.

12 Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. МВР, ДВ, бр. 98, 8
декември 2005 г.
13 http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
14 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/20/european-council-conclusions-
migration/pdf
15 Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки,
заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия (2017/C 210/01,
ОВ C 210, 30.6.2017 г., стр. 1).

http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/20/european-council-conclusions-migration/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/20/european-council-conclusions-migration/pdf
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От 2016 г. Европейският съюз взема активно и постоянно участие в

процеса на изготвяне на Глобалния пакт за миграция посредством координирани

на равнище ЕС изявления на делегациите на ЕС на етапа на консултациите и

етапа на равносметка. Този единен подход на ЕС доведе до проект на Глобалния

пакт за миграцията, който до голяма степен отразява достиженията на правото и

политиката на ЕС, както и целта на Европейския съюз да насърчава постигането

на решения на общите проблеми на многостранна основа, в частност в рамките на

Организацията на Обединените нации.

През последните години Европейският съюз изгради цялостна дългосрочна

стратегия за миграцията, обхващаща всички аспекти на този феномен — от

спасяването на човешки живот, осигуряването на закрила на нуждаещите се,

справянето с първопричините за незаконната миграция и принудителното

разселване до оказването на подкрепа на насилствено разселените общности по

света. В основата на тази стратегия са партньорството и тясното сътрудничество с

партньорските държави и организации като Африканския съюз, Организацията на

обединените нации и нейните агенции. Този цялостен подход следва да се

насърчава в световен мащаб.

С публикуването на нулевия проект на Глобалния пакт за миграцията на 5

февруари 2018 г. и на „нулевия проект плюс“ на 5 март 2018 г. процесът навлезе в

заключителната фаза на преговорите, която води до приемането на Глобалния

пакт за миграцията на междуправителствената конференция, която се проведе в

Мароко на 10—11 декември 2018 г.

Предвидената дата за одобрението на Глобалния пакт за миграцията от

името на Съюза е 10 декември 2018 г. по време на встъпителното пленарно

заседание на междуправителствената конференция.

От интерес на Съюза е да допринесе за успешния резултат от този процес и

е от първостепенно значение ЕС да запази единна позиция, за да се гарантира, че
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окончателният текст на Глобалния пакт за миграцията съответства на

достиженията на правото и политиките на ЕС.16

Заключение

Острото нарушаване на човешките права, както и робството е осъдено в

глобален мащаб и се възприема като ужасяваща реликва от миналото. Все още

въпросът за трафика на хора – като модерна форма на робство – остава17 , и

всъщност, продължава да нараства18. Днес, трафикът на хора се е превърнал в

мулти-милиардна доларова индустрия. Въпреки че в последно време

международната общност се е фокусирала върху трафика на хора, прогресът

касаещ проблема е бавен и селективен. Основна причина за ограничения успех е

преобладаващата концепция за проблема, която се превръща в легална база,

изградена за борба с трафика на хора.

Проучване отбелязва, че определен брой фактори увеличават

индивидуалния риск от експлоатация. Изброяването, без да е изчерпателно, е

следното: бедност, раса, етнос, пол, имиграционен статус, класа, каста, и

възраст 19 . Маргинализираните индивиди често изпитват конкретни рискови

16 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-168-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
17 Виж Karen E. Bravo, Exploring the Analogy Between Modern Trafficking in Humans and the Trans-
Atlantic Slave Trade, 25 B.U. INT’L L.J. 207, 270–271 (2007). For so many victims of human
trafficking, however, the experience equates to enslavement. For a comparison, see id. at 265–293.
18 Виж Nancie Caraway, Human Rights and Existing Contradictions in Asia-Pacific Human Trafficking
Politics and Discourse, 14 TUL. J. INT’L & COMP. L. 295, 295 (2006) (reporting an “almost fifty
percent increase” in the incidence of trafficking from 1995 to 2000).
19 Виж e.g., U.N. Econ. Soc. Council [ECOSOC], Comm. on Human Rights, Integration of the Human
Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women, 55, U.N. Doc. E/CN.4/2000/68
(Feb. 29, 2000) (prepared by Radhika Coomaraswamy, Special Rapporteur on Violence Against Women,
Its Causes and Consequences), available at http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/
e29d45a105cd8143802568be0051fcfb/$FILE/G0011334.pdf [hereinafter U.N. Report on Violence
Against Women] (“Gender-based discrimination intersects with discriminations based on other forms of

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/


13

фактори – те обикновено са бедни, често са индивиди от расови или етнически

групи, които съставляват малцинството от населението в техния район20, най-

често са жени или деца, които могат да бъдат млади, от по-ниски социални класи

или да имат несигурен имиграционен статус. Както определени учени описват,

присъствието на множество фактори не просто определя индивидите в риск,

базирано на всеки фактор, а представя определена склонност към маргинализация

и експлоатация21.22

Трафикът на хора е сложно престъпление и в крайна сметка произтича от

много обществени и политически недостатъци, не на последно място от които

води до недостатъчна защита на най-основните права на човека. Притокът и

отливът от жертви на трафик по целия свят се появява в отговор на важни

фактори, които правят някои групи от населението по-уязвими от другите към

измамните практики за набиране от страна на трафикантите.

Държавите трябва да седнат заедно и да обсъдят проблемите и решенията

за справяне с трафика на хора. Националните правителства трябва да признаят, че

местните и мултинационалните корпорации оказват влияние върху

имиграционната политика и трудовите практики, както и че борбата с

трафикантите на хора изисква укрепване на съществуващите институции или

създаване на нови такива, които да следят трудовите практики на бизнеса, който

се възползва от жертвите на трафик. Правителствата също трябва да предприемат

‘otherness,’ such as race, ethnicity, religion and economic status, thus forcing the majority of the world’s
women into situations of double or triple marginalization.”).
20 Например в Камбоджа децата от виетнамски произход съставляват непропорционален процент
от децата, експлоатирани в сексиндустрията, докато в Атланта повечето от проституиращите деца
са афро-американци.
21 Виж Bond, supra note 16, at 124–25 (noting that traffickers target women from particular racial or
ethnic groups); виж generally Crenshaw, supra note 16 (developing the intersectionality idea).
22 Law, Otherness and Human Trafficking, Legal Studies Research Paper No. 2009-07 LAW, Jonathan
Todres, Georgia State University College of Law Georgia State University College of Law.
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агресивни кампании, за да информират потребителите за въздействието, което

техният апетит за стоки и услуги оказва върху това престъпление.23

Положителното развитие и отражение на съвременното международно

право върху справедливото наказване на всички престъпленията против

човечеството (и всички други трансгранични престъпления) през ХХІ век ще

стане възможно само ако международната общност приеме нови съвременни

мерки. Ако не се преодолеят икономическите, политическите, теснопартийните и

други интереси в рамките на международната общност и не се издигнат

общочовешките и общодържавните интереси над всичко, няма да бъде

общоприета и постигната очакваната международна справедливост. Новите

форми и измерения на съвременната трансграничната престъпност изискват нови

подходи, мерки и нормативни актове, за да бъде наистина ефективна борбата на

международната общност срещу трансграничните престъпления. Също така

следва да се има предвид, че разработването и приемането на нови, прогресивни

международни договори не е достатъчно, тъй като за да бъде ефективна борбата

срещу трансграничните престъпления е задължително абсолютно всички държави

да ги ратифицират и ефективно да ги прилагат. Достатъчно е само една държава

да подпомага и финансира трансграничните престъпления, за да не бъде борбата

срещу тях ефективна.

23 Selling souls – the effect of globalization on human trafficking and forced servitude – Luz Estella
Nagle
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