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Семинар по бежанско право за магистрати 
10 февруари 2016 година 

Администрация на Президента на Република България, гр. София, бул. „Дондуков“ 2, 
зала 342  

 

Тема 1. Понятието „преследване“ според бежанското право. 

Д-р Валерия Иларева 

 

Практика на Съда на Европейския съюз: 

1. Бежански статут. Актове на преследване и мотиви за преследване 

 Съединени дела C-71/11 и C-99/11, Y. & Z. (религия) 

 Дело C-150/15, N – висящо (религия) 

 Дело C-472/13, Shepherd (отказ от военна служба) 

 Съединени дела С-199/12, С-200/12 и С-201/12, Х и др. (X, Y  & Z.) 
(принадлежност към определена социална група) 

 

 Дело C-175/08, Salahadin Abdulla (субекти на закрила) 

 

2. Субсидиарна закрила (хуманитарен статут) 

 Дело С-465/07, Elgafaji  

 Дело С-285/12, Diakité  

 

3. Правно положение на чужденци, които не могат да бъдат отведени по 
хуманитарни причини 

Делата С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.236.01.0022.01.BUL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0199&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0175
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0285
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0562
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Практика на Европейския съд по правата на човека: 

 Дело Saadi срещу Италия [голям състав], жалба № 37201/06, Решение от 
28 февруари 2008г. (абсолютен характер на забраната по член 3 ЕКПЧ) (на 
англ. език) 

 Дело Bader и Kanbor срещу Швеция, жалба № 13284/04, Решение от 
8 ноември 2005г. (Сирия) (на англ. език) 

 Дело Al-Saadoon и Mufdhi срещу Обединеното кралство, жалба № 61498/08, 
Решение от 2 март 2010г. (Ирак) (на англ. език) 

 Дело Salah Sheekh срещу Нидерландия, жалба № 1948/04, Решение от 11 
януари 2007г. (Сомалия) (на англ. език) 

 Дело NA. срещу Обединеното кралство, жалба № 25904/07, Решение от 17 
юли 2008г. (Шри Ланка) (на англ. език) 

 Дело Sufi и Elmi срещу Обединеното кралство, жалби № 8319/07 и 11449/07, 

Решение от 28 юни 2011г. (Сомалия; неизчерпателни критерии за оценка 
на степента на насилие) (на англ. език) 

 Дело K.A.B. срещу Швеция, жалба № 886/11, Решение от 5 септември 2013г. 
(Сомалия) (на англ. език) 

 Дело J.K. и други срещу Швеция, жалба № 59166/12, Решение от 4 юни 2015г., 
насочено към ГК (Ирак) (на англ. език) 

 Дело S.F. и други срещу Швеция, жалба № 52077/10, Решение от 15 май 

2012г. (Иран; дейност в приемащата държава) (на англ. език) 

 Дело А.А. срещу Швейцария, жалба № 58802/12, Решение от 7 януари 2014г. 
(Судан; дейност в приемащата държава; бежанец sur place) (на англ. език) 

 Дело H.L.R. срещу Франция [голям състав], жалба № 24573/94, Решение от 
29 април 1997г. (Колумбия; недържавни субекти на преследване или тежки 
посегателства) (на англ. език) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70841
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126027
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110921
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139903
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58041
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 Дело D. срещу Обединеното кралство, жалба, № 30240/96, Решение от 2 май 

1997г. (липса на адекватни медицински грижи и висок праг на 
изключителност на обстоятелствата) (на англ. език) 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58035

