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РЕШЕНИЕ № 4723 ОТ 13.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6303/2017 Г. НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД 

РЕШЕНИЕ 

№ 4723 гр. София, 13.07.2017 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 44 състав, в 

публично заседание на 27.06.2017 г. в следния състав: 

СЪДИЯ: Ю. Т. 

1 при участието на секретаря И. Я. и при участието на прокурора С. Д., като 

разгледа дело номер 6303 по описа за 2017 година докладвано от съдията, и за да се 

произнесе взе предвид следното: 

2 Производството е по реда на чл. 87 от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/, 

във връзка с чл. 145 и следващите от АПК. 

3 Жалбоподателката Р. С. М., ЛНЧ [ЕГН], гражданка на И., с адрес [населено 

място], [улица], РПЦ - С. на Д., отдел "ПМЗ - кв. О. купел", със съгласието на баща си С. 

Х. М., обжалва Решение № 10062/19.05.2017 г. на председателя на Д. при МС. Твърди, 

че с Решение № 10062/19.05.2017 г. на председателя на Д. при МС на основание чл. 75, 

ал. 1, т. 2 и 4 във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ й било отказано предоставянето на статут 

на бежанец и хуманитарен статут. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати 

при постановяването му съществени нарушения на административнопроизводствените 

правила и противоречие с приложимия материален закон. Според жалбоподателката 

административният акт бил издаден в нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК и при 

допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, при 

неизяснена фактическа обстановка и липса на задълбочен анализ на заявените 

обстоятелства е направен необоснован и незаконосъобразен извод, че не са налице 

предпоставките за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. 

4 Поддържа, че семейството й било тринадесетчленно. Напуснали през 2014 

година [населено място], където обстановката била много опасна за живота им. За кратко 

били в палатков лагер, но там условията били нечовешки и се укривали в планините. 

Само тя и баща й и сестра й Р. не били в състояние да пътуват. Къщата им в С. била 

разрушена. Военните действия продължавали и сега, само че между турските военни и 

кюрдите. В града нямало сили, които да подържат реда и има въоръжени банди. 

5 По същество моли съдът да отмени обжалвания административен акт и да й 

предостави статут на бежанец или хуманитарен такъв. 

6 Ответникът по жалбата -председателят на Държавна агенция за бежанците при 

Министерски съвет чрез своя процесуален представител по делото оспорва подадената 

жалба и моли същата да се остави без уважение. 

7 Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в своята 

съвкупност и доводите на страните по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 1 от ГПК 

във вр. с чл. 144 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна, следното: 

8 Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения 

14 дневен срок по чл. 87, ал. 1 от ЗУБ. Решението е съобщено на жалбоподателя видно 

от стореното отбелязване на жалбоподателя в присъствието на преводач върху 

обжалваното решение. Жалбата до Административен съд-София град, е подадена чрез 

органа постановил обжалвания акт от лице, което има правен интерес, защото брани свое 

накърнено право. 

9 Установява с от административната преписка по делото и обжалваното 

решение, че същото е издадено в производството по общия ред и е образувано по реда 

на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/. 



2 
 

10 Видно от доказателствата по делото жалбоподателката е подала молба за 

предоставяне на международна закрила с вх. № 3024 от 07.10.2016 г. на РПЦ - С. до 

председателя на Държавната агенция за бежанците. В хода на административното 

производство по заявената от нея молба, действията й са потвърдени от баща й С. Х. М., 

както и е присъствал социален работник в отдел "Закрила на детето" при ДСП - К. село 

на основание чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

11 От фактическа страна и съгласно протоколите за проведени интервюта, 

жалбоподателката не знае нито кога е напуснала И., нито кога е пристигнала в Република 

Б. От своята родина до Б. пътувала нелегално/ заедно с баща си и сестра си. На 

територията на Б. е влязла пеша от Т., не по законоустановения начин. Търсещата 

закрила мотивира молбата си с нападенията върху йезидите, с лошите условия за живот 

в И., както и с липсата на средства там. При провеждане на интервюто разказва, че като 

цяло йезидите са били подлагани на няколко пъти на геноцид. Твърди, че при 

нападението над С. е оставила дома си и е избягала със семейството си в [населено 

място]. След като напуснала района на С., тръгнала в посока К., където останала в 

палатков лагер Иракски К., в който и до момента се намират майка й с останалата част 

от братята и сестрите й. Посочва, че е напуснала И., защото условията в лагера били 

много лоши, парите не достигали и семейството й не са могли да се препитават. По 

думите й, майка й и другите деца не напуснали И. именно заради липсата на достатъчно 

средства. Молителката споделя, че не е имала проблеми с официалните иракски власти, 

не е била арестувана, съдена или осъждана. Декларира, че не й е оказвано насилие, не е 

членувала в политически партии или организации. Преценявайки събраните в хода на 

административното производство доказателства, председателят на Държавната Агенция 

по бежанците при Министерския Съвет е намерил, че не са налице материално - правните 

предпоставки, предвидени в ЗУБ за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен 

статут, поради което е издал оспореното решение. Като доказателства по делото са 

приети справки относно актуалното обществено - политическо и икономическо 

положение в Палестинските територии. По отношение на факта, че молителката е 

йезидка, ответникът счита, че тази религиозна принадлежност не е достатъчно 

съществено основание да Република Б. Видно от приложената по преписката 

информационна справка № 189/15.02.2017 г. на Дирекция "Международна дейност" към 

Д. - МС, на ден след началото на втората им голяма офанзива, кюрдските сили и йезидски 

бойци, подкрепени и от американски въздушни удари, навлизат в С. и успяват напълно 

да си възвърнат контрола върху града. Около 7 500 иракски кюрдски бойци, заедно с 

йезидски милиции и бунтовници от турската Кюрдистанска работническа партия (П.) 

вземат участие в офанзивата, която е подкрепена и от въздушни удари, извършени от 

водената от САЩ коалиция. Кюрдските и йезидските сили се приближават от три страни, 

след като преди това коалиционни бойни самолети нанасят удари срещу позиции, 

командно-контролни съоръжения и военни складове на ИД. На 20 януари 2017 г. става 

известно, че централното правителство в Б. и кюрдистанското регионално правителство 

в А. (Иракски К.) са постигнали първоначално споразумение за създаването на съвместни 

сили, чиято цел ще бъде налагане на "ред и законност" в йезидския [населено място] (Ш.) 

в Северозападен И. От информация на арабската телевизионна компания "Ал Д.― от 14 

февруари 2017 г. става ясно, че жителите на С. се страхуват да се завърнат в града, макар 

там вече да няма присъствие на Ислямска държава. 

12 При така анализираните факти ответникът в процесното решение приема, че 

не може да се установи еднозначно или по достатъчно убедителен начин, че евентуално 

завръщане на молителката в И. би застрашило живота или свободата й. През времето, в 

което е била там, спрямо нея не е имало конкретни действия на преследване по смисъла 

на закона. Съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗУБ "преследване" е нарушаване на основните права 

на човека или съвкупност от действия, които водят до нарушаване на основните права на 
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човека, достатъчно тежки по своето естество и повторяемост, което не се установява в 

конкретния случай. Чужденката декларира, че не е била арестувана, съдена или 

осъждана. Установените фактически обстоятелства не свидетелстват да е била обект на 

преследване или тежки посегателства. Ответникът за да мотивира отказа за предоставяне 

на статут в мотивите на решението си се позовава и на Глава II, § 62 от Наръчника по 

процедури и критерии за определяне на статут на бежанец, издаден от Службата на 

Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, съгласно 

която мигрантът е лице, което по причини различни от изброените в определението за 

бежанец, дадено в Ж. конвенция от 1951 г. и Протокола от 1967 г., доброволно напуска 

страната си, за да се засели другаде. Той може да прави това от желание за промяна или 

приключение или по семейни или други причини от личен характер. Ако върши това по 

лични съображения, той е мигрант, а не бежанец. Това според председателя на Д. при 

МС се потвърждава и от самите изявления на молителката, която в интервюто сама 

заявява, че при напускането си на И. е искала да стигне до Г. (виж протокол от интервю 

с рег. № УП-19123/15.11.2016 г., стр. 3). 

13 Разгледана по същество, жалбата е частично основателна. 

14 За да издаде оспореното решение, административният орган е приел, че 

жалбоподателката не е доказала наличието на предвидените в чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ, 

предпоставки, поради което е отхвърлил молбата му за предоставяне на статут на 

бежанец и хуманитарен статут. Според константната практика по подобни казуси 

молбите на гражданите на И. за предоставяне на закрила следва да бъдат разглеждани на 

индивидуален принцип. Установи се от обсъдените по -горе писмени доказателства 

представени в хода на административното производство по издаване на обжалвания адм. 

акт, че за жалбоподателката не са налице предпоставки за предоставяне на бежански 

статут на лицето. 

15 Съдът приема като се позовава на административната преписка и 

допълнително депозираните в съдебно заседание доказателства, както и на социалния 

доклад от ДСП "К. село‖, че търсещата закрила е непълнолетно лице, принадлежащо към 

етническото и верско малцинство йезиди, но че на територията на Иракски К. има 

достатъчно възможности за вътрешно разселване, т.е. жалбоподателката е могла да се 

установи там, без да бъде заплашвана или застрашена по някакъв начин. По силата на чл. 

8 от ЗУБ, статут на бежанец в Република Б. се предоставя на чужденец, който поради 

основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, 

политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира 

извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се 

ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея. В случая, както в бежанската 

история на жалбоподателката, така и от общоизвестни източници за държавата по 

произход, включително от приетите по делото справки, изготвени от административния 

орган, се установява, че по време на военната експанзия, проведена от джихадистката 

групировка Ислямска държава в С. И. преди около три години, йезидското етническо 

малцинство е било подложено на преследване и геноцид. Много от представителите на 

това малцинство са били принудени да напуснат домовете си и да потърсят убежище в 

планината С., където са били настанени в лагери. В тази връзка, съдът намира, че следва 

да кредитира, изложеното от жалбоподателката по време на интервютата в Д.  

16 [ref 1] Според справките по делото като представител на определена 

етническа и верска група - йезиди е била подложена на преследване, при което животът 

й наистина е бил поставен в опасност. Спорният момент е дали такава опасност от 

преследване съществува и към настоящия момент. В по-голямата си част източниците на 

информация за държавата по произход не сочат, че след освобождаването на С. и 

околностите му от окупацията на Ислямска държава, йезидите продължават да бъдат 

преследвани на някое от основанията, посочени в чл. 8 от ЗУБ. В връзка с 
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обстоятелството, че по отношение на това обстоятелство между страните няма спор, 

съдът намира, че оспореното решение, в частта, в която е било отказан статут на бежанец 

е правилно и жалбата, в тази част следва да се отхвърли като неоснователна. Не така стои 

въпросът по отношение на хуманитарния статут.  

17 По силата на чл. 9 от ЗУБ, хуманитарен статут се предоставя на чужденец, 

който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може 

или не желае да получи закрила от държавата си по произход, тъй като може да бъде 

изложен на реална опасност от тежки посегателства, като: 1. смъртно наказание или 

екзекуция, или 2. изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, или 3. 

тежки заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие 

в случай на въоръжен международен или вътрешен конфликт.  

18 [ref 2] В оспореното решение са изопачени обстоятелствата, изложени от Р. 

С. М. по време на интервюто.  

19 Посочено, че оспорващата е напуснала страната си по произход, защото 

нямало работа за семейството й и то не можело да се препитава. Истината е, че 

оспорващата е отговорила точно така, но на въпроса, не защо е напуснала страната си по 

произход, а на съвсем друг въпрос, а именно "Можете ли да живеете при вашите роднини 

или на друго място в страната ви по произход? Ако не - какви са причините?“ По-надолу 

като причина за напускането на Р. С. М. е посочила нападението и геноцида, на който са 

били поставени.  

20 [ref 3] Съвсем бланкетно и избирателно в оспореното решение са изброени 

обстоятелства, съдържащи се в справките за страната по произход, свързани най-вече с 

възприетото становище, че на територията на К. съществува сигурност, верска и 

етническа търпимост и при желание жалбоподателката е могла да се установи там.  

21 Посочено, че ако съществуваше опасност, майка й и братята и сестрите й са 

щели също да напуснат И., а не да останат в палатковия лагер.  

22 [ref 4] Съгласно разпоредбата на чл. 8, § 2 от Директива 2011/95/ЕС на 

Европейския Парламент на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за 

определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на 

които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на 

лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието 

на предоставената закрила, наричана за краткост по-надолу Директивата, при 

разглеждането на обстоятелството дали молителят има основателно опасение от 

преследване или дали е изложен на реална опасност от тежки посегателства, или дали 

има достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства в част от държавата 

на произход в съответствие с параграф 1, държавите-членки вземат под внимание в 

момента, в който се произнасят по молбата, общите условия в тази част на държавата и 

личните обстоятелства относно молителя в съответствие с член 4. За тази цел държавите-

членки гарантират получаването на точна и актуална информация от съответните 

източници, като например върховния комисар за бежанците на Организацията на 

обединените нации и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището / 

ЕСПОУ/.  

23 Съдът следвайки съображенията в мотивите на решение по адм. д. № 6302 от 

2017 г. по описа на Административен съд, Първо отд., 19 състав, което му е служебно 

известно, а освен това е публикувано и на интернет страницата на АССГ, се позовава на 

и на общодостъпни източници на информация за страната по произход на търсещия 

закрила, находяща се на следните интернет-страници, утвърдени като сигурни, според 

методологията на Европейската служба за подпомагане в областта на убежището: 

www.ecoi.net, https://www.amnesty.org/, http://www.cpt.coe.int/en/ и https://www.hrw.org/.  

24 [ref 5] На 06.04.2017 г. на страницата на ЕСПОУ 

http://www.ecoi.net/local_link/342523/485899_de.html е публикуван доклад за трафика на 
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хора от И. на държавния департамент на САЩ от 27.06.2017 г., в който се съдържа 

следната информация: As reported over the past five years, I. is a source and destination 

country for women and children subjected to sex trafficking and men, women, and children 

subjected to forced labor. T. ongoing violent conflict with I. continues to gravely increase the 

population‗s vulnerability to trafficking, in particular women and children. I. militants have 

kidnapped and held captive thousands of women and children from a wide range of ethnic and 

religious groups, especially from the Y. community and continue to sell them to I. fighters in I. 

and S., where they are subjected to forced marriage, sexual slavery, rape, and domestic 

servitude. In 2015 and 2016, thousands of women and children escaped I. captivity—many of 

whom were pregnant as a result of rape and sex trafficking—and became I. because I. still 

controlled their homelands; these victims remain highly vulnerable to various forms of 

exploitation, including re-trafficking.  

25 Настоящият съдебен състав намира, че може да се позове на посочения 

документ, независимо от факта, че същият е на английски език. Според разпоредбата на 

чл. 14, ал. 3 от АПК, документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени 

с точен превод на български. Ако съответният орган не може сам да провери верността 

на превода, той назначава преводач за сметка на заинтересованото лице, освен ако в 

закон или международен договор е предвидено друго. Подобна норма е разписана и в чл. 

185 от ГПК - документ, представен на чужд език, се придружава с точен превод на 

български, заверен от страната. Ако съдът не може сам да провери верността на превода 

или верността на превода бъде оспорена, той назначава вещо лице за проверка. 

26 Съдът намира, че в случая не се касае за представен от страна документ, а за 

общодостъпен и сигурен източник на информация, наличен на английски език. Предвид 

на обстоятелството, че председателят на състава владее този език, следва да се приеме, 

че същият може да направи самостоятелно негов превод, който да се включи в мотивите 

на настоящето решение. 

27 При извършване на превода на документа, съдът установи, че в него се 

съдържа следната информация: 

28 Както се съобщава през последните пет години, И. е станал източник за жени 

и деца, подложени на сексуален трафик и мъже, жени и деца, подложени на 

принудителен труд. Продължаващият насилствен конфликт с Ислямска държава 

продължава сериозно да утежнява уязвимостта на населението към трафика, особено на 

жените и децата. Членове на Ислямска държава са отвлекли и задържали хиляди жени и 

деца от широк кръг от етнически и религиозни групи, особено от общността Й. и 

продължават да ги продават на бойци от Ислямска държава в И. и С., където са 

подложени на принудителен брак, сексуално робство, изнасилване и домашно робство. 

През 2015 г. и 2016 г. хиляди жени и деца са избягали от пленничеството на 

джихадистите много от които били бременни в резултат на изнасилване и сексуален 

трафик. Те са станали вътрешно разселени лица, защото Ислямска държава все още 

контролираше родината им. Тези жертви остават силно уязвими към различни форми на 

експлоатация, включително повторен трафик. 

29 [ref 6] На интернет-страницата на ЕСПОУ на адрес: 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1497948627_mrg-rep-iraq-eng-may17-final2.pdf се 

открива още следното съобщение на Организацията за правата на малцинствата, 

публикувано на 07.06.2017 г., касаещо положението на йезидите в И. ". their distinct 

identity, some community members as well as K. consider Y. ethnically K. R. this has created 

conflict within the community, and pressure from K. officials and K.-identifying community 

members, as well as death threats. In addition, due to a misinterpretation of their religion, some 

militants regard Y. as heretical and not ‗P. of the B.‘. T. have been regularly targeted with 

violence as a result. P. to J. 2014, the 2005 population of 700, 000 had reportedly fallen to 

approximately 500, 000, with thousands of families having fled to S., J. and other states. E. 
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before the beginning of I.‘s offensive, numerous incidents of arbitrary arrest, discrimination 

and other abuses against the community were reported by human rights groups.  

30 Съгласно извършения от съда превод, то съдържа следната информация: 

31 Независимо от различната им идентичност, кюрдите ги считат /считат 

йезидите - бел./ за етнически кюрди. Счита се, че това може да създаде конфликт вътре 

в общността, чрез натиск и смъртни заплахи те да се признаят за етнически кюрди. В 

допълнение, поради погрешно тълкуване на тяхната религия, някои екстремисти смятат, 

че йезидите са еретици и не са като хората на книгата /корана - бел./. Те са редовен обект 

на насилие и преди юни 2014 г. /преди офанзивата на И. Д. - бел./, когато броят им, по 

данни от 2005 г. от 700 000 е намалял на 500 000 души. Хиляди семейства са избягали в 

С., Й. и други държави. Дори и преди началото на офанзивата на И. Д., те за били обект 

на произволно арестуване, дискриминация и други злоупотреби. По-нататък в доклада 

се посочва, че: 

32 [ref 7] A. little disaggregated data is available, it is essential to highlight the 

particular situation of minority women and children. B. ongoing sexual violence and slavery in 

I.-controlled areas, minority women and children represent the most vulnerable groups in I. 

society, both as members of minority communities and as women and children. T. effectively 

makes for double discrimination and increases the risk of exploitation and violence. C. in I. 

settlements have consistently been worse for women and children. W. in I. generally face high 

levels of gender- based violence, including female genital mutilation, domestic violence, sexual 

harassment, murders in the name of honour, forced and early marriage, and human trafficking. 

T. crimes continue to be perpetrated with impunity, with few prosecutions for rape and other 

acts of violence, exacerbated by the current violence that affects all minorities in the north. C. 

have also been particularly targeted by I. forces for killing, sexual violence and recruitment. T. 

for child soldiers, known as ‘cubs of the C.’, occurs at several dedicated camps in I. and S. 

33 След превода на тази част от доклада, се установява, че независимо, че са 

налице недостатъчно данни, от съществено значение е да се подчертае особеното 

положение на малцинствените жени и деца. Освен продължаващото сексуално насилие 

и робство над жени и деца в районите, контролирани от Ислямска държава, жените и 

деца от малцинствата представляват най-уязвимите групи в иракското общество. Това 

ефективно води до двойна дискриминация и увеличава риска от експлоатация и насилие. 

Условията в селищата за вътрешно разселените лица /I. - I. D. P./ са постоянно лошо 

място за жените и децата. Жените в И. обикновено са изправени пред високи нива на 

полово насилие, включително генитално осакатяване на жени, домашно насилие, 

сексуален тормоз, убийства в името на честта, принудителен и ранен брак и трафик на 

хора. Тези престъпления продължават да се извършват безнаказано. Насилието е 

изострено по настоящем и се отразява на всички малцинства на север. Децата също са 

обект убийства, сексуалното насилие и вербуването от силите на Ислямска държава. 

Обучение за деца - войници, известни като "малките на Х.", се провежда в няколко 

специални лагера в И. и С. 

34 [ref 8] В друго съобщение, публикувано на интернет-страницата на ЕСПОУ 

на 15.05.2017 г. на адрес http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-populations-risk-current-crisis-

15-may-2017 се посочва, че: "I. continues to systematically attack and persecute vulnerable 

ethnic and religious minorities, including C., S., Y. and T., causing their mass displacement. O. 

has reported that I.'s violations, "may amount to war crimes, crimes against humanity and 

possibly genocide." T. C. of I. on S. has also reported that I. "has committed the crime of 

genocide as well as multiple crimes against humanity and war crimes against the Y." in I.. It is 

estimated that up to 1, 500 Y. women and girls remain enslaved by I. 

35 Според превода на този документ: Ислямска държава продължава 

систематично да атакува и да преследва уязвими етнически и религиозни малцинства, 

включително християни, Ш., Й. И Т., което причиняват масово изселване. Върховния 
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комисар по човешките права съобщи, че нарушенията на Ислямска държава "могат да 

представляват военни престъпления, престъпления срещу човечеството и вероятно 

геноцид". Изследователската комисия за С. също съобщи, че Ислямска държава е 

извършила престъплението геноцид, както и множество престъпления срещу 

човечеството и военни престъпления срещу йезидите в И. Смята се, че до 1500 жени и 

момичета от йезиди остават поробени от Ислямска държава. 

36 В изготвената от самия административен орган справка /лист 44 от делото/ се 

сочи, че йезидски, християнски и сунитски лидери продължават да докладват за тормоз 

и злоупотреби от кюрдистантското регионално правителство, силите П. и Кюрдската 

разузнавателна агенция. Те пречат на сунити, тюркмени и други етнически групи да се 

върнат по домовете им в освободените райони. Представители на малцинствените и 

религиозните общности докладват, че правителството като цяло не се меси в 

религиозните ритуали, но те се сблъскват с тормоз и ограничения от страна на властите 

в някои региони. 

37 В последната справка от 21.06.2017 г. /лист 51 от делото/ се съдържа 

информация за започнали битки между силите на П., Й. милиции, Народните 

мобилизационни отряди и силите на Кюрдската работническа партия за установяване на 

контрол над стратегическия [населено място] и района около него. Съобщава се и за 

бомбардировки в града, извършвани от турската авиация. Цитираната информация от 

общодостъпни източници е надеждна и обективна. Съдът намира, че следва да я 

кредитира и да я вземе предвид при постановяването на решението си, съгласно чл. 8, § 

2 от Директива 2011/95/ЕС, защото същата е събрана от Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището и от самия административен орган. Безспорно е, че 

търсещата закрила като непълнолетна е уязвимо лице, съгласно определението на § 1, т. 

17 от ДР на ЗУБ.  

38 Според общите правила за съдържанието на международната закрила, 

регламентирани в чл. 20 от Директива 2011/95/ЕС, при изпълнението на настоящата 

глава държавите-членки вземат предвид особеното положение на уязвимите лица, като 

например непълнолетни лица. Анализът на изложените по-горе факти, съдържащи 

информация за държавата по произход, мотивира съдът да приеме, че при евентуалното 

завръщането си в И., Р. С. М. може бъде подложена на мъчение, на нечовешко или 

унизително отношение или наказание или преследване. Независимо от факта, че 

територията, на която е живяла търсещата закрила - района на С. в И., вече не е под 

контрола на Ислямска държава, не може да се приеме, че в него съществуват сигурни и 

подходящи условия за живот на едно непълнолетно момиче. Описаните по-горе факти 

сочат недвусмислено обоснован риск за Р. С. М. при завръщането си да стане обект на 

трафик на хора с цел предлагане на сексуални услуги, отвличане или принудителен брак.  

39 [ref 9] В С. и околностите му е налице все още въоръжен конфликт между 

посочените по-горе представители на различни групировки, който според наличните 

данни и според оценката на очертаната в решение на С. по дело № С-465/07 пълзяща 

скала на насилието може да бъде квалифициран като безогледно насилие, 

представляващо тежка заплаха срещу живота или личността на цивилно лице, каквото е 

и оспорващата.  

40 Съществуват и сигурни данни за налагани от правителството на К. 

рестрикционни и дискриминациионни мерки спрямо членовете на малцинствените 

групи, каквито са йезидите.  

41Описаната информация за държавата по произход опровергава недвусмислено 

направения от административния орган основен извод, че за оспорващата са налице 

условия за установяване в други части на Иракски К. Според справките цитирани в 

настоящото изложение автономното кюрдско правителство не само, че не толерира 

установяването в контролираните от него територии на прогонени малцинствени групи, 
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но и не проявява търпимост към тях, създавайки всякакви пречки за придвижването им 

и заселването им. Това обстоятелство кореспондира с изложеното в бежанската история 

на търсещата закрила твърдение, че тя е живяла в палатков лагер, при лоши условия, без 

възможности да отиде някъде другаде на територията на К. 

42Съдът намира, че чл. 18 от Х. за основните права на ЕС гарантира правото на 

убежище, което включва зачитане на принципа "забрана за връщане". В чл. 19 от Х. се 

посочва, че никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран 

към държава, в която може да бъде осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или 

на друго нечовешко или унизително отнасяне или наказание.  

43 [ref 10] В мотивите към Х. се заявява, че чл. 19, ал. 2 инкорпорира съответната 

сложила се съдебна практика на ЕСПЧ относно приложението на член 3 от ЕКПЧ. По 

силата на чл. 2 и чл. 3 от ЕКПЧ, се налага абсолютна забрана на всяко връщане на лице, 

което е изправено пред действителен риск от отнасяне, противоречащо на тези 

разпоредби. Тази защита е различна от защитата от преследване поради една от 

причините, посочени в Ж. конвенция от 1951 г.  

44В практиката си ЕСПЧ приема, че чл. 3 от ЕКПЧ включва една от основните 

ценности на демократичното общество и по категоричен начин забранява изтезанието 

или нечовешкото или унизителното отнасяне или наказание, колкото и нежелателно или 

опасно да е поведението на жертвата. По силата на чл. 3 държавата носи отговорност, 

когато е извършено експулсиране в случаи, при които са били представени съществени 

доводи, че засегнатото лице ще е изложено на реален риск от изтезание или друго 

нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държавата, в която е било върнато. 

/делото S. срещу И./.  

45 [ref 11] Настоящият съдебен състав намира, че в разглеждания казус са 

събрани достатъчно убедителни и сигурни данни, от които да се приеме, че съществува 

сериозен риск за тежки заплахи срещу живота или личността на Р.С. М. в случай, че 

същата бъде върната в И. Съществува обосновано предположение, че тя може да бъде 

подложена на нечовешко или унизително отношение или наказание, което е в 

противоречие с чл. 3 от ЕКПЧ. На последно място следва да се подчертае, че държавите-

членки разглеждат йезидите като уязвима религиозна и етническа група в цялост. 

46 [ref 12] При така изтъкнатите съображения, съдът приема, че жалбата, в 

частта, в която е отказано предоставяне на хуманитарен статут следва да бъде уважена, 

като делото се върне като преписка на Председателя на постановяване на ново решение, 

чрез което на оспорващата се предостави международна закрила, чрез хуманитарен 

статут. 

Воден от гореизложеното, съдът 

РЕШИ: 

ОТМЕНЯ по жалба на Р. С. М. гражданка на И., с адрес [населено място], 

[улица], РПЦ - С. на Д., отдел "ПМЗ - кв. О. купел", със съгласието на баща си 

С. Х. М., Решение № 10062/19.05.2017 г. на председателя на Д. при МС, в частта, 

в която на същата е отказано предоставяне на хуманитарен статут по чл. 9 от ЗУБ. 

ВРЪЩА делото като преписка за ново произнасяне, при спазването на 

задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на 

настоящето решение. 

ОТХВЪРЛЯ жалба на Р. С. М. гражданка на И., с адрес [населено място], 

[улица], РПЦ - С. на Д., отдел "ПМЗ - кв. О. купел", действаща със съгласието на баща 

си С. Х. М., против Решение № 10062/19.05.2017 г. на председателя на Д. при МС, в 

частта, в която й е отказано статут на бежанец по чл. 8 от ЗУБ. Решението може да се 

обжалва с касационна жалба пред Върховен административен Съд в 14 - дневен срок от 

съобщението до страните и СГП, че е изготвено. 
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