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Тема 2. Процесът на доказване в бежанското право

Д-р Валерия Иларева

Практика на Съда на Европейския съюз:

 Дело C  -  277/11, М. (сътрудничество на държавата членка с молителя; право 
на изслушване) 

 Съединени дела C-148/13, С-149/13 и С-150/13,   A, B и C   (оценяване на 
фактите и обстоятелствата; сексуална ориентация)

Практика на Европейския съд по правата на човека:

 Дело N срещу Финландия, жалба No.38885/02, Решение от 26 юли 2005г. (на 
англ. език)

 Дело R.C. срещу Швеция, жалба No. 41827/07, Решение от 9 март 2010г. (на 
англ. език)

 Дело  Saadi  срещу Италия [голям състав],  жалба № 37201/06,  Решение от
28 февруари 2008г. (на англ. език)

 Дело  Salah  Sheekh  срещу  Нидерландия,  жалба № 1948/04,  Решение  от  11
януари 2007г.  (стандарти за  качество на  информацията за страната на
произход) (на англ. език)

 Дело  Singh  and  Others  срещу  Белгия,  жалба  No.  33210/11,  Решение  от  2
октомври  2012г.  (автентичност  на  копия  от  документи,  издадени  от
ВКБООН) (на френски език)
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 Дело Sufi и Elmi срещу Обединеното кралство, жалби № 8319/07 и 11449/07,
Решение от 28 юни 2011г. (на англ. език)

 Дело S.F. и други срещу Швеция, жалба № 52077/10, Решение от 15 май 2012г.
(на англ. език)

 Дело A.F. срещу Франция, жалба № 80086/13, Решение от 15.01.2015г. 
(неконсистентността на разказа не променя неговата достоверност) (на 
френски език)

 Дело А.А. срещу Франция, жалба № 18039/11, Решение от 15.01.2015г. 
(Судан) (на англ. език)
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