Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2021 г.,
съгласно решение № 236 от 19.03.2021 г. на МС на РБ по
Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г.
в дейност 5.4 от Раздел V „Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора“
Дело/докладчик/отделение/страни/предмет

Резултат

С решение № 64 от 29.03.2021
г. ВКС постанови: ОТМЕНЯ
Във Върховния касационен съд е образувано дело на основание чл. 346, т. 2 от НПК по касационен въззивна присъда от 08.07.2020
протест и жалба на подсъдимия Р. Мл. Ч., срещу нова присъда от 08.07.2020 г., постановена по внохд № г., постановена по внохд
640/2019 г. по описа на Апелативен Специализиран наказателен съд, с която е отменена присъда от №640/19 г. по описа на АСпНС.
05.07.2019 г. на Специализирания наказателен съд, 3 състав, по нохд № 1744/2015 г.
ВРЪЩА делото на въззивния
съд за ново разглеждане от друг
състав от стадия на съдебното
заседание.
17.03.2021 г. – н.д. № 121/2021 г. - І н.о. – докладчик Елена Каракашева, по чл. 159а НК

21.10.2021 г. – н.д. № 726/2021 г. - ІІІ н.о. – докладчик Красимира Медарова, по чл. 159а НК

С решение № 60165 от
15.04.2022 г. ВКС постанови:
Във Върховния касационен съд е образувано дело на основание чл. 346, т. 2 от НПК по касационен ОТМЕНЯ въззивна присъда №
протест срещу нова присъда № 260014 от 29.01.2021 г., постановена по внохд № 4254/2020 г. по описа на 260014/29.01.2021
г.
на
Софийски градски съд, с която е отменена частично присъда от 12.10.2020 г. по нохд № 9030/2017 г. по Софийски
градски
съд,
описа на Софийски районен съд.
наказателно отделение, 13-ти
състав по в.н.о.х.д. № 4254/2020
г. в отменителната й част.
ВРЪЩА делото за ново
разглеждане от друг състав на
въззивния съд от стадия на
съдебното
заседание
в
отменената част.
ОСТАВЯ В СИЛА въззивната
присъда в частта, с която е
потвърдена
присъдата
на

районния
съд,
с
която
подсъдимата С. е призната за
невиновна и оправдана по
обвинението да е извършила
престъпленията по чл. 159а, ал.
2, т. 6 от НК чрез получаване на
облаги.
Решението не подлежи на
обжалване. .

