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Тема 3. Процедура и квалификация за международна закрила на 
уязвими лица

Д-р Мария Шишева

Деца 

Практика на Европейския съд по правата на човека

 Дело Rahimi срещу Гърция, Жалба № 8687/08, Решение на Европейския съд по правата
на  човека  от  5  юли  2011  г.  (липса  на  назначен  представител  на  непридружен
непълнолетен – особена уязвимост на деца – нечовешко и унизително отнасяне) (на
френски език)

 Дело Tarakhel срещу Швейцария, Жалба № 29217/12, Решение на Европейския съд по
правата на човека от 4 ноември 2014 г. ('изключителна уязвимост' и нужда от специална
закрила на деца включително придружени – условия на прием адаптирани за техните
нужди – нечовешко и унизително отнасяне) (на англ. език)

Българска съдебна практика

 Решение No 190 от 11.01.2016 г., постановено по адм. дело No 5015/2015 по описа на
АССГ (право на информация на непридружен непълнолетен – достъп до правна помощ
– назначаване на представител - специални процедурни гаранции - преценка на висшия
интерес на детето)

 Решение No 13298 от 09.11.2009 по адм. д. Nо 7749/2009 по описа на ВАС (оценка на
възрастта – съмнение в полза на непридружен непълнолетен)

 Решение No 7767 от 10.12.2013 г. по адм. д. No 5358/2013 г. на Административен съд
АССГ, оставено в сила с решение No 11802/07.10.2014 г. по адм. д. No 2135/2014 г. на
ВАС (съобразяване на въпросите на интервю с възрастта на детето – достъп до правна
помощ – информация за положението на децата в страната на произход – наличие на
грижи при връщане - необходимост от обсъждане на висшия интерес на детето)
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148070
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104366
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104366
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Жени
Практика на Европейския съд по правата на човека

 N срещу Швеция, Жалба № 23505/09, Решение на Европейския съд по правата на човека
от 20 юли 2010 г. (жени – Афганистан -риск от унизително отнасяне при несъобразяване
с  ролите  на  пола,  традициите  и  правната  уредба  –  липса  на  семейна  подкрепа
-кумулативен риск) (на англ. език)

Българска съдебна практика

 Решение No 7157/28.05.2014г., постановено по адм. дело No 10566/2013 по описа на
ВАС  (необходимост  да  се  вземе  предвид  не  само  наличието  на  разпоредби  срещу
дискриминация, но и практическото им прилагане)

Лесбийки, гей, бисексуални, трансексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) 
лица
Практика на Съда на Европейския Съюз

 Дело  C-199/12,  X,  Y,  и  Z (сексуална  ориентация  и  принадлежност  към  определена
социална група  –  наказуемост  на хомосексуални действия  –  лишаване от  свобода  –
действително прилагане на наказанието  – преследване -  прикриване на сексуалната
ориентация)

 Дело C-148/13, A, B, C (проверка на изявленията и писмените или други доказателства
за твърдяната сексуална ориентация на лице, търсещо закрила)

Жертви на изтезание
Практика на Европейския съд по правата на човека

 RC срещу Швеция, Жалба № 41827/07, Решение на Европейския съд по правата на 
човека от 9 март 2010 г. (медицинско удостоверение – тежест на доказване – преживяно
изтезание и повторен риск при връщане) (на англ. eзик)
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0199
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99992
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Други полезни източници:

UNHCR Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context
of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees , 7
May 2002, HCR/GIP/02/01, available at: http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html

UNHCR,  Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and
1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees , 22 December
2009, HCR/GIP/09/08, available at: http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html 

UN High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR),  Guidelines  on  International  Protection  No.  9:
Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees , 23
October 2012, available at: http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html 

UNHCR  Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group"
Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the
Status of Refugees, 7 May 2002,  http://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html 

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 (2013) on the right of the
child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) , 29 May 2013, 
available at: http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html

UN  Committee  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC),  General  comment  No.  6  (2005):  Treatment  of
Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin , 1 September 2005,  available
at: http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 32
On  the  gender-related  dimensions  of  refugee  status,  asylum,  nationality  and  statelessness  of
women:  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared
%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_32_7559_E.doc

UN Office of the High Commissioner for Human Rights,  Manual on the Effective Investigation and
Documentation  of  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment
("Istanbul Protocol"), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1,  http://www.refworld.org/docid/4638aca62.html
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http://www.refworld.org/docid/4638aca62.html
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_32_7559_E.doc
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_32_7559_E.doc
http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
http://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html
http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html
http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html

