Етични норми в
юридическата,
социалната и
медицинската
практика с жертви на
трафик на хора

Кодекс за етично поведение на
българските магистрати
• В рамките на основния принцип "Безпристрастност"
- забрана за дискриминация, основана на раса,
произход, етническа принадлежност и т.н.
• Принцип " Вежливост и толерантност" - уважение
и вежливост спрямо гражданите и всички
участници в процеса.
• Магистратът трябва да бъде честен, коректен и
учтив, както в работата си, така и в личния си
живот и да се отнася с уважение към хората, като
съблюдава техните права и свободи (правило 4.2).
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Етичен кодекс за поведение на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи
• Специални раздели, посветени на работата с
пострадали и свидетели.
• Полицейският служител е длъжен да осигури
необходимата подкрепа, помощ и информация на
пострадалите (правило 76).
• В отношенията си с пострадалите от престъпления или
произшествия полицейският служител... не допуска
дискриминация или привилегировано отношение; не
показва лично отношение и взема под внимание
желанието им да уведомят близки; проявява
добронамереност, като не засяга лични въпроси без
пряко отношение към случая (правило 77).
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Етичен кодекс за поведение на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи - продължение
• Държавният служител проявява тактичност и
деликатност, когато се налага да информира правило
78); при вземане на показания спазва принципа на
конфиденциалност (правило 79).
• Полицейските служители се ръководят от правилата за
защита и подкрепа по време на разследването, особено
в случаите, когато има опасност за свидетелите
(правило 80); проявяват учтивост и осигуряват
подходяща обстановка за вземане на показания;
съобразява се с психичното състояние на свидетеля
(правило 81).
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Други професии в досег с жертвите на трафик
• Адвокати - Етичен кодекс на адвоката - изрична забрана
за дискриминация основана на пол, раса, народност,
етническа принадлежност, гражданство, произход,
религия, образование и т.н. (чл. 10).
• Социални работници - Етичен кодекс на социалните
работници, Правилник за приютите и центровете за
закрила, методология на кризисните центрове,
Национален механизъм за насочване на жертви на
трафик, работа на някои НПО – уважение към
човешкото достойнство, конфиденциалност,
недискриминация, индивидуален подход, подкрепа за
овластяване.
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Други професии в досег с жертвите на трафик продължение
• Психолози - Етичен кодекс на психолозите в България уважение на достойнството и правата на личността
(принцип 2.1.), съзнание за индивидуалните различия,
информирано и доброволно съгласие (принцип 3.1.3)
• Лекари - Кодекс за професионална етика на лекарите в
България - признават и защитават правата на
пациентите и се отнася с уважение към достойнството
на човешката личност (чл. 10), нямат право да
извършва лечебно-диагностични процедури без
съгласието на болния или близките му, освен при
непосредствена заплаха за живота на пациента (чл. 26).
Лекарската тайна е детайлно регулирана (чл. 51 и сл.). 6

