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Тема 4. Вътрешен въоръжен конфликт в бежанското право. 
Алтернатива за вътрешно разселване. Информацията за страната 
на произход

Д-р Мария Шишева

Вътрешен въоръжен конфликт и предоставяне на субсидиарна закрила

Практика на СЕС

 Дело С-285/12 Diakité (дефиниция на понятието 'вътрешен въоръжен конфликт')

 Дело С-465/07 Elgafaji (интерпретиране на чл. 15 в) - тежки и лични заплахи срещу 
живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на 
въоръжен конфликт) 

Практика на Европейския съд по правата на човека

 Sufi and Elmi срещу Обединеното кралство, Жалба N 8319/07, Решение на ЕСПЧ от 28 

юни 2011г. (неизчерпателни критерии за оценка на степента на насилие) (  на англ. език  )

 NA срещу Обединеното кралство, Жалба N 25904/07, Решение на ЕСПЧ от 17 юли 

2008г. (ниво на насилие и индивидуален риск – Шри Ланка) (на англ. език)

Други полезни източници:

 EASO (2015) Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) – A judicial analysis (на англ. 

език)
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https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0285
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Алтернатива за вътрешно разселване

Практика на Европейския съд по правата на човека

 Salah Sheekh срещу Холандия, Жалба N 1948/04, решение на Европейския съд по 

правата на човека от 11 януари 2007 г. (необходими гаранции при разглеждане на 
алтернатива за вътрешно разселване) (на англ. език)

 Sufi and Elmi срещу Обединеното кралство, Жалба N 8319/07, Решение на ЕСПЧ от 28 

юни 2011г. (алтернатива за вътрешно разселване в ситуация на вътрешен въоръжен 
конфликт- възможност да се пътува до тази част на страната) (  на англ. Език  )

Други полезни източници:

 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation 

Alternative" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees, 23 July 2003, 
http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html 

Информация за страната на произход

Практика на Европейския съд по правата на човека

 Дело Salah Sheekh срещу Холандия, Жалба N 1948/04, решение на Европейския съд по

правата на човека от 11 януари 2007 г. (необходимост от използване на информация за
страната на произход от различни източници, вкл. агенции на ООН и НПО) (на англ. език)

 Дело Saadi срещу Италия, Жалба N 37201/06, Решение на ЕСПЧ от 28 февруари 2008г.

(критерии  за  оценка  на  всеки  от  представените  доклади  –  репутация  на  автора  –
необходимост от потвърждение на заключенията от други доклади) (на англ. език)

 Sufi and Elmi срещу Обединеното кралство, Жалба N 8319/07, Решение на ЕСПЧ от 28
юни  2011г.  (ненадеждност  на  доклада  при  липса  на  автор  и  потвърждение  на
заключенията от други доклади) (на англ. език)
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986
http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986

