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Въведение 
На 21 април 2016 г.1 Съветът на Европейския съюз договори създаването на политическа мрежа 
на високо равнище, обхващаща всички държави членки и координирана от Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), със задачата да извършва съвместна 
оценка и тълкуване на положението в основни държави на произход. Мрежата подпомага 
разработването на политика на равнището на ЕС въз основа на обща информация за държавата 
на произход (ИДП) чрез съвместно тълкуване на такава информация в светлината на 
съответните разпоредби относно достиженията на правото в областта на убежището и вземане 
под внимание на съдържанието на учебния материал и практическите насоки на EASO, ако е 
целесъобразно. Мрежата на EASO за насоки за държавите започна дейността си през юни 2016 г. 
в съответствие със заключенията на Съвета. 

В този контекст Съветът допълнително се договори да избере Афганистан за пилотна дейност, 
свързана с насоки за определена държава. 

Разработването на общ анализ и насоки също беше включено като основна област в новия 
мандат на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA), предложен от 
Европейската комисия.2 

Двата елемента могат да бъдат представени, както следва: 

Фигура 1. Елементи на насоки за определена държава 

Този документ е резултат от съвместната оценка на Мрежата за насоки за държавите, чиято 
работа беше подпомагана от екип по изготвянето, съставен от избрани национални експерти и 
EASO. Европейската комисия и Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) 
осигуриха ценен принос за този процес. 

При проверка на молбите за международна закрила държавите членки следва да вземат под 
внимание насоките за държавата, придружени от общия анализ, без да се засяга тяхната 
компетентност за вземането на решение по индивидуални молби. 

Общият анализ и насоките са основани на разпоредбите на Квалификационната директива / 
Директивата относно признаването (ДП)3 и Женевската конвенция от 1951 г. за статута на 

                                                           
1 Съвет на Европейския съюз, Резултат от 3461-ото заседание на Съвета, 21 април 2016 г., 8065/16; достъпно на 
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 
2 Европейска комисия, Предложение за Регламент на Европейския съюз относно Агенция на Европейския съюз в 
областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 4339/2010, 4 май 2016 г., 2016/0131 (COD); достъпно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-
implementation-package/docs/20160504/easo_proposal_en.pdf. 
3 Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/easo_proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/easo_proposal_en.pdf
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бежанците, както и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Съд на ЕС) и, ако е 
целесъобразно, на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). 

В тях се вземат под внимание „Практическо ръководство на EASO: Признаване на статут на 
международна закрила“4, съдебният анализ „Признаване на статут на международна закрила 
(Директива 2011/95/ЕС)“ и съдебният анализ „Член 15, буква в) от Директивата относно 
признаването (2011/95/ЕС)“5, както и „Насоки за определяне на критериите на ВКБООН за 
оценка на нуждата от международна закрила на лица от Афганистан, търсещи убежище“6. Освен 
това в главата относно възможността за вътрешна закрила се вземат предвид „Насоки на 
ВКБООН за международната закрила № 4: „Възможността за бягство вътре в страната или 
вътрешно преселване“ в контекста на член 1, раздел А, параграф 2 от Женевската конвенция от 
1951 г. и/или Протокола за статута на бежанците от 1967 г.“7. Главата относно изключването е 
основана на „Практическо ръководство на EASO: Изключване“8 и на съдебен анализ 
„Изключване: членове 12 и 17 от Директивата относно признаването (2011/95/ЕС)“.9 

Анализираната тук информация за държавата включва по-специално следните доклади на 
EASO: ‘Afghanistan, Individuals targeted by armed actors in the conflict’ („Афганистан. Лица под 
прицел на въоръжени участници в конфликта“), ‘Afghanistan, Recruitment by armed groups’ 
(„Афганистан. Набиране от въоръжени групировки“), ‘Afghanistan, Individuals targeted under 
societal and legal norms’ („Афганистан. Лица, обект на социални и правни норми“), ‘Afghanistan, 
Security Situation’ („Афганистан. Състояние на сигурността“), декември 2017 г., ‘Afghanistan, 
Security Situation - Update’ („Афганистан. Състояние на сигурността — актуализация“), май 
2018 г., ‘Afghanistan, Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, 
Mazar-e Sharif, and Herat City’ („Афганистан. Ключови социално-икономически показатели, 
закрила от страна на държавата и мобилност в град Кабул, Мазари Шариф и Херат“) (Ключови 
социално-икономически показатели) и ‘Afghanistan, Networks’ („Афганистан. Мрежи“).10 

                                                           
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. 
4 EASO Practical Guide: Qualification for international protection („Практическо ръководство на EASO: Признаване на 
статут на международна закрила“); достъпно на https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 
5 ‘Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU)’ („Член 15, буква в) от Директивата относно признаването 
(2011/95/ЕС)“) и ‘Qualification for International Protection (Directive 2011/95/EU)’ („Признаване на статут на 
международна закрила (Директива 2011/95/ЕС)“), съдебни анализи, изготвени от Европейския клон на 
Международната асоциация на съдиите по бежанско право (IARLJ — Европа) в изпълнение на договор с EASO; 
достъпно на https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals. 
6 ВКБООН, ‘Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan’ 
(„Насоки за определяне на критериите на ВКБООН за оценка на нуждата от международна закрила на лица от 
Афганистан, търсещи убежище“), 19 април 2016 г., HCR/EG/AFG/16/02, достъпен на 
http://www.refworld.org/docid/570f96564.html. 
7 ВКБООН, 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 („Насоки за международна 
закрила № 4: „Възможността за бягство вътре в страната или вътрешно преселване“ в контекста на член 1, раздел А, 
параграф 2 от Женевската конвенция от 1951 г. и/или Протокола за статута на бежанците от 1967 г.“), 23 юли 2003 г., 
HCR/GIP/03/04http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html. 
8 „Практическо ръководство на EASO: Изключване“; достъпно на https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 
9 Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) („Изключване: членове 12 и 17 от Директивата 
относно признаването (2011/95/ЕС)“), съдебен анализ, изготвен от Европейския клон на Международната 
асоциация на съдиите по бежанско право (IARLJ — Европа) в изпълнение на договор с EASO; достъпно на 
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals. 
10 Вж. Приложение II за подробен преглед на ИДП, използвана като основа за настоящите насоки за държава. 
Докладите на EASO относно информацията за държавата на произход са достъпни на 
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports. 

https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
http://www.refworld.org/docid/570f96564.html
http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
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I. Субекти на преследване или тежки посегателства 
Преследването или тежките посегателства винаги трябва да са под формата на поведение от 
страна на трето лице, а не могат просто да са в резултат от недостатъци, дължащи се на 
общото положение в държавата на произход.11 
 
 
Съгласно член 6 от ДП следните лица биха могли да бъдат субекти на преследване или тежки 
посегателства: 

 
 
Фигура 2. Субекти на преследване или тежки посегателства. 
 
 

В Афганистан голям брой различни групировки и лица могат да се считат за субекти на 
преследване или тежки посегателства, а често може да е трудно да се направи ясно 
разграничение между различните видове субекти по смисъла на член 6 от ДП. 

Следват примери за някои от потенциалните субекти и техните действия, които могат да бъдат 
счетени за преследване или тежко посегателство. Списъкът не е изчерпателен. 
 

Афганистанската държава и проправителствени сили 

Примери за потенциални субекти на 
преследване или тежки посегателства 

Примери за потенциални действия на 
преследване или тежки посегателства, 

свързани с тези субекти 

 Афганистанските национални сили за 
сигурност (АНСС), главно Националната 
дирекция по сигурността (НДС) и някои 
местни полицейски сили 

 проправителствени милиции 
 влиятелни личности (напр. министри, 

областни управители) 
 и др. 

 нападения и убийства на лица 
 сплашване и тормоз над цивилни лица 
 смъртно наказание 
 незаконно задържане и изтезание на 

лица, за които се предполага, че са 
антиправителствени елементи 

 и др. 

 
 

                                                           
11 Решение на Съда от 18 декември 2014 г., Mohamed M’Bodj/Белгия, C-542/13, т. 35—36. 

а) държавата; 

б) партии или 
организации, които 
контролират държавата 
или значителна част от 
нейната територия; 

в) недържавни субекти, ако 
може да бъде доказано, че 

субектите, посочени в букви а) и 
б), включително международни 

организации, не могат или не 
искат да предоставят закрила 
срещу преследване или тежки 
посегателства по смисъла на 

член 7 от ДП. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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Бунтовнически групировки 

Примери за потенциални субекти на 
преследване или тежки посегателства 

Примери за потенциални действия на 
преследване или тежки посегателства, 

свързани с тези субекти 

 Талибани (понастоящем единствената 
група, която може да се разглежда по 
член 6, параграф б от ДП) 

 „Ислямска държава в Хорасан“ (ИДХ) 
 „Ислямско движение на Узбекистан“ 

(ИДУ) 
 „Ислямски джихадистки съюз“ (ИДС) 
 „Лашкар-е Тайба“ 
 „Джайш-е Мохамед“ 
 „Фидаи Махаз“ 
 Фронтът на молла Дадулла 
 и др. 

 нападения и убийства на лица 
 сплашване и тормоз над цивилни лица 
 отвличания 
 незаконни паралелни правосъдни 

системи и извънсъдебни наказания, 
включително екзекуции 

 и др. 

 
 

Други недържавни субекти 

Примери за потенциални субекти на 
преследване или тежки посегателства 

Примери за потенциални действия на 
преследване или тежки посегателства, 

свързани с тези субекти 

 кланове и племена 
 влиятелни (на местно равнище) 

личности 
 членове на семейството 
 престъпни групировки и лица 
 и др. 

 причиняващи вреда традиционни 
практики (напр. принудителен брак и 
насилие срещу жени в семейството) 

 насилие, свързано със защита на честта 
 престъпност, включително например 

отвличане с цел получаване на откуп и 
изнудване 

 насилие, свързано със спорове за земя и 
кръвни вражди 

 нарушения на съдебни процеси и 
нарушения, свързани с наказания, 
наложени чрез недържавни съдебни 
механизми (напр. джирга и шура) 

 и др. 
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II. Статут на бежанец 
Продължаващият въоръжен конфликт в Афганистан създаде ситуация, в която често възниква 
целенасочено насилие и злоупотреби с правата на човека срещу специфични групи хора. 

За да бъде признат даден молител за бежанец, следва да бъдат изпълнени всички елементи от 
определението за бежанец в съответствие с ДП: 
 

Член 2, буква г) от Директивата относно признаването 
Определения 

„бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от 
преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или 
принадлежност към определена социална група се намира извън държавата, чийто 
гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне за закрила 
към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените 
причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради 
такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на което не се прилага член 12 
[изключване]; 

 

Член 9 от ДП съдържа определение за начина на оценяване на „преследването“. 

Член 10 от ДП дава допълнително пояснение относно различните мотиви за преследване. За да 
отговаря молителят на условията за признаване на статута на бежанец, следва да бъде 
установена връзка (причинно-следствена връзка) между тези мотиви и преследването или 
липсата на закрила. 
 
По-долу са предоставени насоки относно специфичните профили на молителите въз основа на 
личните им характеристики или връзки с определена група (напр. политическа, етническа, 
религиозна) 

Всяка молба е необходимо да бъде оценена индивидуално. За тази цел следва да се вземат 
предвид конкретните обстоятелства на молителя и информацията за съответната държава на 
произход. Факторите, които трябва да се вземат предвид в тази оценка, може да включват 
например: 

 район по местоживеене на молителя и наличието на потенциален субект на 
преследване; 

 естество на действията на молителя (дали се възприемат негативно и/или дали 
извършващите такива действия лица се считат за приоритетна цел от субекта на 
преследване); 

 видимост на молителя и неговите/нейните действия (т.е. в каква степен е вероятно 
молителят да бъде познат или разпознат от потенциалния субект на преследване), като 
обаче се има предвид, че не е необходимо молителят да доказва, че е лично набелязан/а 
от извършителя; 

 ресурсите, с които молителят разполага, за да избегне преследване (напр. връзка с 
влиятелни личности, мрежа); 

 допълнителни елементи, например лични врагове, които може да увеличат риска за 
молителя. 

Фактът, че молителят вече е бил обект на преследване или на преки заплахи за такова 
преследване, е сериозен признак за основателни опасения на молителя, освен ако съществуват 
достатъчно основания да се смята, че такова преследване не би се повторило (член 4, 
параграф 4 от ДП). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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Насоки относно конкретни профили във връзка с признаването 
на статут на бежанец 
В този раздел са разгледани някои от профилите на афганистански молители, срещани в казуси 
в държавите — членки на ЕС. Тук се съдържат общи заключения относно профилите и насоки 
във връзка с допълнителни обстоятелства, които трябва да се вземат предвид в индивидуалната 
оценка. 

Таблиците по-долу съдържат обобщение на заключенията във връзка с различни профили и 
подпрофили и имат за цел да предоставят практически инструмент за служителите. 
Разграничаването между трите категории се основава на вероятността молителят да отговаря 
на условията за признаването на статут на бежанец. Следва да се отбележи обаче, че 
поставянето на даден профил в определена категория не е решаващо по отношение на 
индивидуалната необходимост от закрила на молителя и всеки случай следва да се разглежда 
индивидуално. Макар че са предоставени примери за подпрофилите при различни рискове и 
обстоятелства, които обичайно биха увеличили или понижили риска, те не са изчерпателни и 
трябва да се вземат предвид в контекста на всички обстоятелства на индивидуалния случай. 

Освен това даден молител може да спада към повече от един профил, включен в настоящите 
насоки и общ анализ. Необходимостта от закрила, свързана с всички такива обстоятелства, 
следва да бъде задълбочено проучена. 

Лицата, които са били с определен профил в миналото (напр. бивши членове на силите за 
сигурност), или членове на семейството на лице с определен профил, може да имат 
необходимост от закрила, която е сходна с тази, определена за съответния профил. Това не е 
изрично посочено в таблиците по-долу, но следва да се вземе под внимание в индивидуалната 
оценка. 

За съответната информация и анализ последвайте връзките към разделите относно съответния 
профил в общия анализ. За по-лесно използване, номерирането на профилите съгласно общия 
анализ е запазено в настоящия документ. 

Обърнете внимание, че някои профили са допълнително разделени на подпрофили и може да 
присъстват в няколко категории. 

Заключенията относно всеки профил следва да се разглеждат, без това да накърнява оценката 
на достоверността на твърденията на молителя. 
 

Въз основа на наличната ИДП и анализа се стига до заключението, че лицата в следните 
профили или подпрофили като цяло биха имали основателни опасения от 
преследване. 

В тези случаи причинно-следствената връзка с мотив за преследване, спадащ към 
определението за бежанец (раса, религия, националност, принадлежност към 
определена социална група или политическо мнение) като цяло също е основателна. 

Профили/подпрофили Потенциална причинно-
следствена връзка 

 (1) Членове на силите за сигурност и проправителствени 
милиции: лица, които са първа цел за бунтовнически 
групировки (напр. служители на службите за сигурност, 
членове на Афганистанската местна полиция (АМП) или 
местни въстанически милиции)* 

 (приписвано) 
политическо мнение 
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 (3) Лица, работещи за чуждестранни войски, или за 
които се счита, че ги подкрепят: лица, които са първа цел 
за бунтовнически групировки (напр. устни преводачи и 
охранители)* 

 (приписвано) 
политическо мнение 

 (5) Членове на бунтовнически групировки и цивилни 
лица, за които се счита, че ги подкрепят* 

 (приписвано) 
политическо мнение 

 (14) Лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални 
лица (ЛГБТ лица) 

 принадлежност към 
определена социална 
група 

 (16) Лица, за които се счита, че са извършили 
богохулство и/или вероотстъпничество 

 религия 

 (17г) Лица от Бахайска общност  религия 

 (18a) Лица, замесени в кръвна вражда: мъже, пряко 
замесени в кръвна вражда* 

 принадлежност към 
определена социална 
група 

 
* Обърнете внимание, че за този профил може да са валидни съображения за изключване. 
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Въз основа на наличната ИДП и анализа се стига до заключението, че лицата в следните 
профили или подпрофили като цяло може да имат основателни опасения от 
преследване във връзка с определени увеличаващи опасността обстоятелства. 

В таблицата по-долу са предоставени примери за обстоятелства, за които може да е от 
значение да бъдат взети под внимание в индивидуалната оценка на риска, и е 
посочена потенциална причинно-следствена връзка с мотив за преследване от 
Конвенцията (раса, религия, националност, принадлежност към определена социална 
група или политическо мнение). 

Профили/подпрофили 
Примери за обстоятелства, които да 

се вземат предвид в оценката на 
риска 

Потенциална 
причинно-
следствена 

връзка 
 (1) Членове на 

силите за сигурност 
и 
проправителствени 
милиции: лица, 
които не са първа 
цел за бунтовнически 
групировки* 

 сфера на работа и видимост на 
молителя 

 област на произход и наличие на 
бунтовнически групировки (във 
връзка с контролните пунктове на 
бунтовниците) 

 изминал период от напускането на 
силите 

 лични врагове 
 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 

 (2) Държавни 
служители, 
включително съдии, 
прокурори и друг 
съдебен персонал; и 
лица, които се считат 
за подкрепящи 
правителството * 

 връзка с министерства начело на 
борбата срещу бунтовниците (напр. 
Министерство на отбраната, 
Министерство на вътрешните работи 
и др.) 

 висока позиция в рамките на 
правителството (напр. съдии, 
прокурори и друг съдебен персонал) 

 видна позиция в общността 
 произход от спорни територии или 

области с присъствие на бунтовници 
 лични врагове 
 открити заявления против 

талибаните 
 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 

 (3) Лица, работещи 
за чуждестранни 
войски, или за които 
се счита, че ги 
подкрепят: лица, 
които не са първа 
цел за бунтовнически 
групировки* 

 специфична роля и видимост на 
молителя 

 получаване на заплащане от 
чуждестранни войски 

 произход от спорна територия или 
области с присъствие на бунтовници 

 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 
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 (4) Религиозни 
водачи 

 публичен израз на подкрепа за 
правителството или осъждане на 
действията на бунтовниците 

 извършване на церемонии за 
убитите членове на силите за 
сигурност 

 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 

 религия 

 (6) Лица в риск от 
принудително 
набиране от 
въоръжени 
групировки  

 принадлежност към възрастовата 
група на подрастващите и младите 
хора 

 военна кариера 
 област на произход или 

наличие/влияние на въоръжени 
групировки 

 засилена интензивност на конфликта 
 позиция на клана в конфликта 
 неблагоприятно социално-

икономическо положение на 
семейството 

 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 

 (7) Педагогически 
персонал 

 пол (т.е. учителки) 
 произход от спорни територии или 

области под влиянието на ИДХ 
 лицето или институцията не следват 

бунтовнически указания и/или 
програма 

 връзки с чуждестранни спонсори 
 изразяване на мнение срещу 

талибаните 
 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 

 религия 

 (8) Хуманитарни 
работници и 
медицински 
специалисти 

 пол (т.е. жени) 
 естество на дейностите 

(национални/международни НПО с 
дейности, свързани с ваксинация 
против полиомиелит, разминиране, 
насърчаване на правата на жените и 
др.) 

 произход от спорни територии 
 ниво на сътрудничество с въоръжени 

групировки 
 изразяване на мнение срещу страна 

в конфликта 
 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 
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 (9) Журналисти, 
работещи за 
медиите лица и 
защитници на 
правата на човека 

 естество на дейностите (напр. 
журналисти и работещи за медиите 
лица, които отразяват свързани с 
конфликти теми и събития, 
политическата ситуация, корупция и 
злоупотреби с правата на човека, 
биха били в особено голям риск) 

 видимост на дейностите и публичен 
профил 

 пол (допълнителен/по-висок риск за 
жените) 

 област на произход 
 и др. 

 (приписвано) 
политическо 
мнение 
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 (10) Деца За ранен брак: вж. „Жени — вредни 
традиционни практики, свързани с 
брака“ по-долу. 
 
За детски труд (в зависимост от 
естеството на работата и възрастта на 
детето): 
 неблагоприятно социално-

икономическо положение на 
детето и неговото семейство, и др. 

 
За набиране на деца: вж. „Лица в риск 
от принудително набиране от 
въоръжени групировки“ по-горе. 
 
За насилие над деца: 
 пол (рисковете за момчетата и за 

момичетата може да се 
различават) 

 възраст и външен вид (напр. 
момчетата без брада може да 
бъдат набелязани за бача-бази) 

 възприемане на традиционни роли 
на половете в семейството 

 неблагоприятно социално-
икономическо положение на 
детето и на семейството 

 и др. 
 

За достъп до образование: в случай на 
умишлено ограничаване на достъпа до 
образование, по-специално за 
момичетата. 
 
Липсата на подкрепяща мрежа в 
Афганистан е важно обстоятелство, 
засилващо риска за децата. 

В зависимост от 
конкретните 
обстоятелства: 
 (приписвано) 

политическо 
мнение (напр. 
момичета, 
които 
посещават 
училище в 
контролирана 
от талибаните 
област) 

 принадлежност 
към определена 
социална група 
(напр. (бивши) 
бача-бази) 
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 (11) Жени За насилие срещу жени: 
 възприемане на традиционни роли 

на половете в семейството 
 неблагоприятно социално-

икономическо положение 
 вид работа и работна среда (за 

жени, работещи извън дома) 
 и др. 

За вредни традиционни практики, 
свързани с брака: 
 ранна възраст (по-специално под 16 

години) 
 област на произход (засягаща по-

специално селските райони) 
 етническа принадлежност (напр. 

пущуни) 
 възприемане на традиционни роли 

на половете в семейството 
 неблагоприятно социално-

икономическо положение на 
семейството 

 местна власт/влияние на 
(потенциалния) съпруг и неговото 
семейство или обкръжение 

 и др. 
Жени с обществени роли: 
 област на произход (засягаща по-

специално селските райони) 
 консервативна среда 
 видимост на молителя (напр. 

естество на работата, публични 
заявления, възприемани 
отрицателно от субекта на 
преследване) 

 възприемане на традиционни роли 
на половете от семейството или 
обкръжението 

 и др. 

Жени, за които се счита, че са 
престъпили морални кодекси: 
Вж. „Лица, за които се счита, че са 
престъпили морални кодекси“ по-долу. 
 
Жени, считани за „променени по 
западен модел“: Вж. „Лица, считани за 
променени по западен модел“ по-долу. 
 
Липсата на подкрепяща мрежа в 

В зависимост от 
конкретните 
обстоятелства: 
 (приписвано) 

политическо 
мнение (напр. 
жени с 
обществени 
роли) 

 принадлежност 
към 
определена 
социална група 
(напр. жени в 
Афганистан, 
които не 
живеят според 
традиционните 
роли на 
половете) 
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Афганистан е важно обстоятелство, 
засилващо риска за жените. 

 (12) Лица, за които 
се счита, че са 
престъпили морални 
кодекси 

 пол (рискът е по-висок за жените) 
 област на произход (засягаща по-

специално селските райони) 
 консервативна среда 
 възприемане на традиционни роли 

на половете от семейството 
 власт/влияние на свързаните 

участници 
 и др. 

В зависимост от 
конкретните 
обстоятелства: 
 религия 
 (приписвано) 

политическо 
мнение 

 принадлежност 
към определена 
социална група 
(напр. жени, 
които 
престъпват 
морални 
кодекси) 

 (13) Лица, считани за 
„променени по 
западен модел“  

 пол (рискът е по-висок за жените; 
докато за мъжете като цяло е 
минимален) 

 поведенията, възприемани от 
молителя 

 област на произход (засягаща по-
специално селските райони) 

 консервативна среда 
 възприемане на традиционни роли 

на половете от семейството 
 възраст (за децата може да е трудно 

да се приспособят (обратно) към 
социалните ограничения на 
Афганистан) 

 видимост на молителя 
 и др. 

В зависимост от 
конкретните 
обстоятелства: 
 религия 
 (приписвано) 

политическо 
мнение 

 принадлежност 
към определена 
социална група 
(напр. жени, 
считани за 
„променени по 
западен 
модел“) 

 (15) Лица, живеещи 
с увреждания 

 естество и видимост на умственото 
или физическото увреждане 

 отрицателно възприемане от 
семейството 

 и др. 

 принадлежност 
към определена 
социална група 

 (17б) Шиити, 
включително 
исмаилити 

 област на произход (области, в които 
ИДХ има оперативно присъствие) 

 участие в религиозни практики 
 политическа дейност 
 и др. 

 религия 
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 (17в) Индуси и сикхи В индивидуалната оценка дали 
дискриминацията би могла да бъде 
считана за преследване следва да се 
вземе предвид сериозността и/или 
повторяемостта на действията или дали 
те възникват в резултат на натрупване на 
различни мерки. 

 религия 

 (18a) Лица, замесени 
в кръвна вражда: 
различни от мъже, 
пряко замесени в 
кръвната вражда * 

 интензивност на кръвната вражда 
 произход от области със слабо 

прилагане на законовия ред 
 и др. 

 принадлежност 
към определена 
социална група 

 
* Обърнете внимание, че за този профил може да са валидни съображения за изключване. 
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Въз основа на наличната ИДП и анализа се стига до заключението, че като цяло 
следните молители не биха имали основателни опасения от преследване във връзка с 
раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или 
политическо мнение, единствено поради принадлежност към този профил или 
подпрофил. 

При определени обстоятелства обаче такива лица биха могли да имат основателни 
опасения от преследване и биха отговаряли на условията за признаване на статут на 
бежанец. Таблицата по-долу съдържа някои примери за обстоятелства, в които биха 
били приложими изключения. 

Профили/подпрофили 
Примери за обстоятелства, които 

да се вземат предвид в оценката на 
риска 

Потенциална 
причинно-

следствена връзка 
 (15) Лица със 

сериозни 
здравословни 
проблеми 

В индивидуални случаи, ако умишлено 
са лишени от медицински грижи, това 
би могло да бъде считано за 
преследване. 

В зависимост от 
конкретните 
обстоятелства 

 (17a) Лица от 
хазарски произход 

Вж. потенциалната връзка с други 
профили (напр. шиити, лица, считани 
за подкрепящи правителството, и др.): 
 област на произход и сфера на 

работа (напр. области, в които ИДХ 
има оперативно присъствие) 

 професия 
 участие в религиозни практики (вж. 

профила „Шиити, включително 
исмаилити“) 

 политическа дейност 
 и др. 

В зависимост от 
конкретните 
обстоятелства: 
 религия (за 

шиитите) 
 (приписвано) 

политическо 
мнение 

 (18б) Лица, замесени 
в спорове за земя * 

 агресивен характер на спора 
 власт/влияние на участниците в 

спора за земя 
 област на произход със слабо 

прилагане на законовия ред 
 и др. 

Като цяло няма 
причинно-следствена 
връзка с мотив от 
Конвенцията. 
Същевременно, в 
зависимост от 
свързания мотив или 
обстоятелствата на 
спора за земя, 
потенциално би 
могло да се установи 
причинно-следствена 
връзка. 
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 (19) Лица, обвинени 
в обикновени 
престъпления * 

 област на произход на молителя и 
основен механизъм на 
правораздаването (паралелните 
механизми за правораздаване, 
прилагани от бунтовнически 
групировки, се считат за 
преследване) 

 естество на престъплението, във 
връзка с което е преследван 
молителят 

 предвидено наказание 
 и др. 

Като цяло няма 
причинно-следствена 
връзка с основание 
по Конвенцията. 

 (20) Афганистанци, 
считани за богати 

 видимост на молителя 
 налични средства за осигуряване на 

лична сигурност (напр. позиция на 
власт или влияние, обкръжение, 
финансови средства) 

 и др. 

Като цяло няма 
причинно-
следствена връзка с 
основание по 
Конвенцията. 

 (21) Лица, родени в 
Иран или Пакистан, 
и/или които са 
живели там за дълъг 
период 

В изключителни случаи натрупването на 
мерки би могло да бъде считано за 
преследване. 

Като цяло няма 
причинно-
следствена връзка с 
основание по 
Конвенцията. 

 
* Обърнете внимание, че за този профил може да са валидни съображения за изключване. 
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III. Субсидиарна закрила 
Член 15, буква а) от Директивата относно признаването: смъртно наказание или 
екзекуция 

Смъртно наказание е предвидено както съгласно Наказателния кодекс на Афганистан, така и 
съгласно ислямското право. 

В областите под техния контрол бунтовниците налагат наказания по линия на паралелни 
правосъдни системи въз основа на строго тълкуване на шариата. Това включва смъртни 
наказания и случаи на публични екзекуции чрез замеряне с камъни и разстрел, които следва да 
попаднат в обхвата на член 15, буква а) от ДП. 

В случаите на описаните по-горе профили, за които смъртното наказание или екзекуцията може 
да бъдат реална опасност (напр. ЛГБТ; лица, за които се счита, че са извършили богохулство 
и/или вероотстъпничество; членове на бунтовнически групировки и цивилни лица, за които 
се счита, че ги подкрепят и др.), често има причинно-следствена връзка с основание по 
Конвенцията, а тези лица биха отговаряли на условията за признаване на статут на бежанец. В 
случаите, в които няма причинно-следствена връзка с основание по Конвенцията (напр. в някои 
случаи, в които лица са обвинени в обикновени престъпления), следва да се провери 
необходимостта от субсидиарна закрила съгласно член 15, буква а) от ДП. 

Член 15, буква б) от Директивата относно признаването: изтезание или 
нечовешко или унизително отношение, или наказание 

В случаите на изброените по-горе профили, за които изтезанието или нечовешкото или 
унизителното отношение, или наказанието могат да бъдат реална опасност, често би имало 
причинно-следствена връзка с основание по Конвенцията и тези лица биха отговаряли на 
условията за признаване на статут на бежанец. Във връзка със случаи, в които обаче няма 
причинно-следствена връзка с основание по Конвенцията и следователно молителят не би 
отговарял на условията за признаване на статут на бежанец, следва да се провери 
необходимостта от субсидиарна закрила по член 15, буква б) от ДП . 

При проверка на нуждата от закрила по член 15, буква б) ДП следва да се вземат под внимание 
следните съображения: 

 Липса на медицински грижи и социално-икономически условия: Сама по себе си 
общата липса на медицински грижи, образование или други социално-икономически 
елементи (напр. трудности в намирането на възможности за прехрана, жилищно 
настаняване и др.) не попада в обхвата на нечовешко или унизително отношение по 
член 15, буква б) от ДП, освен ако трета страна не проявява умишлено поведение, 
например умишлено лишаване на молителя от подходящи медицински грижи.12,13 

 Произволни арести, незаконно задържане и условия в затворите: Произволните арести 
и незаконните центрове за задържане, стопанисвани от различни субекти (свързани с 
държавата, с милиции, върхушка или бунтовнически групировки), са 
широкоразпространени в Афганистан. Като цяло в тези незаконни центрове за задържане 
правата на човека не се зачитат и лицата, които са в реална опасност да бъдат незаконно 
задържани от тези субекти, може да се нуждаят от закрила. Освен това може да бъде 

                                                           
12 Решение на Съда от 18 декември 2014 г., Mohamed M’Bodj/État belgee, C-542/13, голям състав, т. 35 и 36; Решение 
на Съда от 24 април 2018 г., MP/Secretary of State for the Home Department, C-353/16, т. 59 
13 Следва да се отбележи, че в някои държави членки е възможно да има по-благоприятни стандарти в това 
отношение. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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оценено, че в случаите, в които преследването или наказанието е особено 
несправедливо или непропорционално или ако лицето е изложено на условия в затвор, 
които не са съвместими със зачитането на човешкото достойнство, е възможно да 
възникне ситуация на тежко посегателство съгласно член 15, буква б) от ДП. Следва да 
се подчертае също, че в официалните и неофициалните центрове за задържане често се 
извършват изтезания. 

Профилите, за които реалната опасност от тежки посегателства съгласно член 15, буква б) от ДП 
може да бъде основателна в зависимост от конкретните обстоятелства в случая, включват, 
наред с други, деца; лица, обвинени в обикновени престъпления; лица, замесени в спорове за 
земя; афганистанци, считани за богати, и др. 

Член 15, буква в) от ДП: тежки и лични заплахи срещу живота или личността на 
цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен вътрешен или 
международен конфликт 

Необходимите елементи за прилагане на член 15, буква в) от ДП са: 

 

 
Фигура 3. Член 15, буква в) от ДП: елементи на оценката. 
 
Може да се направи следното заключение във връзка с приложимостта на член 15, буква в) от 
ДП и неговите елементи към положението в Афганистан: 

а. Въоръжен конфликт: На територията на Афганистан, с изключение на провинция 
Панджшир, където в проучвания период не са докладвани конфронтации между 
въоръжени групировки и цивилни жертви, има вътрешен въоръжен конфликт по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

б. Безогледно насилие: В различни части на територията на Афганистан се извършва 
безогледно насилие в различна степен. На картата по-долу е илюстрирана оценката по 
провинции. Тя се основава на цялостен анализ, включително количествена и качествена 
информация за проучвания период (най-общо, януари 2017 г. — март 2018 г.). 

Реалното положение на безогледно насилие не може да се счита за стабилно и 
индивидуалната оценка винаги следва да се основава на актуална информация за 
държавата на произход. 

На картата по-долу е обобщена и илюстрирана оценката на безогледно насилие по провинции 
в Афганистан. 

 

международен 
или вътрешен 

въоръжен 
конфликт 

безогледно 
насилие 

животът или 
личността на 

цивилно лице 
тежки и лични 

заплахи 

причинно-
следствена 

връзка 
(„поради 

безогледно 
насилие“) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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Фигура 4. Афганистан: ниво на безогледно насилие. 
 
На графиката по-долу допълнително е илюстриран мащабът, приложен в настоящите насоки във 
връзка с различните нива на безогледно насилие, и съответната степен на необходимите 
индивидуални елементи за определяне, че за молителя е обоснована реалната опасност от 
тежки посегателства: 

Реална опасност 
от тежки 

посегателства 
по член 15, 

буква в) от ДП

indiscriminate 
violence

индивидуални елементи индивидуални елементииндивидуални елементи

безогледно насилиебезогледно насилиебезогледно насилие
 

 
Фигура 5. Безогледно насилие и индивидуални елементи в установяването на реална опасност от тежки 
посегателства по член 15, буква в) от ДП съгласно член 15. 



26 — НАСОКИ: АФГАНИСТАН 

Тази графика е само илюстративна и не накърнява факта, че оценката на безогледното насилие 
не е еднаква за всички територии, включени в съответната категория. 

За целите на настоящите насоки териториите на Афганистан са подразделени, както следва: 

 

Територии, където степента на безогледното насилие в провинцията достига толкова 
високо ниво, че са необходими минимални индивидуални елементи за установяването 
на сериозни основания, за да се счита, че цивилно лице, завърнало се в провинцията, би 
било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла на член 15, буква в) от ДП (т.е. 
тежка и лична заплаха за живота или личността на цивилното лице). 

Това са следните области: 

Провинции Фаряб, Хелманд, Лагман, Нангархар, Пактия, Орузган и Забул. 
 

 

Територии, където се извършва безогледно насилие и може да бъде установена реална 
опасност от тежки посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е 
специфично засегнат поради присъщи на конкретните му обстоятелства елементи. 

Това са следните области: 

Провинциите Бадахшан, Бадгис, Баглан, Фарах, Газни, Гор, Херат (с изключение на 
град Херат), Джаузджан, Кабул, Кандахар, Каписа, Хост, Конар, Кундуз, Логар, 
Нимруз, Нуристан, Пактика, Парван, Сарипол, Тахар и Вардак. 

 

 

Територии, където безогледно насилие се извършва на такова ниско ниво, че като цяло 
няма реална опасност цивилно лице да бъде лично засегнато поради безогледно насилие 
по смисъла на член 15, буква в) от ДП. Същевременно следва да се вземат под внимание 
индивидуалните елементи, тъй като те могат да поставят молителя в увеличаващи 
опасността положения. 

Това са следните области: 

Провинции Балх, Бамян, Дайкунди и Саманган, както и град Херат. 
 

Следва да се отбележи, че в много от провинциите тежестта на конфликта допълнително варира 
между различните области (вж. допълнителната информация в тази връзка в подраздел Оценка 
на безогледното насилие по провинции в Афганистан в общия анализ). Зоната на произход 
(област, град) на молителя би представлявала важен елемент, който да се вземе под внимание 
в индивидуалната оценка. Колкото по-високо е нивото на безогледно насилие в съответната 
област, толкова по-малко допълнителни индивидуални елементи са необходими за 
прилагането на член 15, буква в) от ДП. 

в. Цивилно лице: Член 15, буква в) от ДП е приложим за лица, които не са членове на никоя 
от страните в конфликта и не участват във военните действия, потенциално включващи 
бивши бойци, които наистина и за постоянно са се отказали от въоръжени дейности. 
Молбите от лица, които попадат в следните профили, следва да се разглеждат 
внимателно. Въз основа на индивидуална оценка може да се определи, че такива 
молители не могат да бъдат определени като цивилни лица съгласно член 15, буква в) от 
ДП: 
 бунтовници (антиправителствени сили), включително въоръжени бойци на 

опозицията, които се борят срещу афганистанското правителство и 
международните му съюзници; 

 проправителствени милиции, включително различни паравоенни инициативи, 
разработени и формализирани в подкрепа на афганистанското правителство и за 
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подпомагане на официалните въоръжени сили на Афганистан; 
 Афганистанските национални сили за сигурност, включително афганистанската 

национална армия (АНА), части от Афганистанската национална полиция (АНП), 
НДС, както и АМП. 

Следва да се отбележи, че активното участие във военните действия не се ограничава до 
открито носене на оръжие, но може да включва и значителна логистична и/или 
административна подкрепа за бойците. 

С оценката следва допълнително да се вземе под внимание дали лицето доброволно 
взема участие във въоръжения конфликт; тези, които доброволно участват във 
въоръжени групировки, е малко вероятно да бъдат счетени за цивилни лица. 

Заплаха за живота или личността: Опасността от посегателство съгласно член 15, буква в) 
от ДП е формулиран като „заплаха за живота или личността на цивилното лице“, а не 
(заплаха от) специфичен акт на насилие. Оценката на посегателството следва да бъде с 
оглед на бъдещето. 

г. Тежки и лични заплахи: За определени молители може да се счита, че са в повишена 
опасност от безогледно насилие, включително неговите преки и косвени последици 
поради, наред с другото, възраст, пол, здравословно състояние и увреждания, липса на 
семейство, икономическо положение и географска близост с области, които са обект на 
насилие. 
Това би могло да включва например: 

 цивилни лица, които имат по-малка възможност да избягват риска от безогледно 
насилие чрез намиране на временен подслон от боеве или атаки (напр. лица с 
увреждания или сериозни заболявания; лица в изключително тежко икономическо 
положение); 

 цивилни лица, които нямат капацитета да оценяват правилно ситуацията и 
следователно се излагат на рискове, свързани с безогледно насилие (напр. деца — 
в зависимост от средата, семейната история, родителите или настойниците и 
нивото на зрелост; лица с умствени увреждания); 

 цивилни лица, които може да бъдат съществено и значително засегнати от насилие 
поради географската им близост до възможна цел (напр. правителствени сгради, 
полицейски или военни бази, обекти за поклонение). 

д. Причинно-следствена връзка: Причинно-следствената връзка „поради“ се отнася до 
причинно-следствената връзка между безогледното насилие и посегателството 
(сериозна заплаха за живота или личността на цивилно лице) и включва: 
 вреда, която е пряко причинена от безогледно насилие или от действия, които 

произлизат от участниците в конфликта, и 
 вреда, която е косвено причинена от безогледно насилие в ситуация на въоръжен 

конфликт. Косвените ефекти се вземат под внимание само в определена степен и 
доколкото е налице доказуема връзка с безогледното насилие, например: 
широкоразпространено насилие в резултат на пълен срив на законността и реда, 
унищожаване на необходимите средства за оцеляване. Въоръжените сблъсъци 
и/или блокираните пътища също може да доведат до проблеми със снабдяването 
с храна, които причиняват глад или ограничен или никакъв достъп до здравни 
заведения в определени региони в Афганистан. 
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IV. Субекти на закрила 
В член 7 от ДП е предвидено, че закрила може да бъде предоставена от: 
 

 

при условие че същите желаят и могат да предложат закрила, която трябва да бъде: 
ефективна и да няма временен характер. 

Такава закрила основно се предоставя, когато посочените субекти вземат разумни мерки, за 
да попречат на преследването или на тежките посегателства, наред с другото, чрез 

съществуването на ефективна съдебна система, позволяваща разкриването, 
преследването и наказването на действията, представляващи преследване или тежко 

посегателство, и когато молителят има достъп до такава закрила. 

 
Държавата: Афганистанската държава е предприела определени мерки, за да подобри своите 
системи на правоприлагане и правосъдие, като нейното присъствие и контрол са сравнително 
по-силни в градовете. Тези системи все още са слаби и като цяло не позволяват ефективното 
разкриване, преследване и наказване на действията, представляващи преследване или тежко 
посегателство. Следователно критериите по член 7 от ДП като цяло не са спазени. 

Партии или организации, включително международни организации, които контролират 
държавата или значителна част от нейната територия: Много области на Афганистан са 
повлияни от бунтовнически групировки; талибаните са единствената бунтовническа групировка, 
която контролира съществени части от територията и определени обществени услуги в тези 
области, например медицински грижи и образование. Същевременно те не могат да се считат 
за субект на закрила по смисъла на член 7 от ДП поради незаконния характер на успоредния 
правосъден механизъм, който прилагат, и предвид целта им да свалят и заменят 
афганистанското правителство, както и нарушенията им на правата на човека. 

В случай че в района по местоживеене е установена необходимост от закрила и при липсата на 
субект, който да може да предостави закрила по смисъла на член 7 от ДП, проверката може да 
продължи с преценка на приложимостта на възможност за вътрешна закрила (ВВЗ), ако е 
целесъобразно в съответствие с националното законодателство и практика. 

а) държавата; 
б) партии или организации, които 

контролират държавата или значителна част 
от нейната територия; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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V. Възможност за вътрешна закрила 
Необходимите елементи за прилагане на член 8 от ДП са: 
 

Фигура 6. Възможност за вътрешна закрила: елементи на оценката. 

Във връзка с тези елементи при оценяване на приложимостта на възможността за вътрешна 
закрила (ВВЗ) служителят следва да прецени общото положение в съответната част на 
Афганистан, както и конкретните обстоятелства на молителя. Тежестта на доказване носи 
решаващият орган, докато молителят остава със задължението да сътрудничи. Молителят има 
право също да представя елементи, с които да посочи, че спрямо него или нея не следва да се 
прилага ВВЗ. 

а. Част от държавата 

Настоящите насоки относно ВВЗ се основават на трите града Кабул, Херат и Мазари Шариф. 
Изборът им за настоящата обща оценка няма да попречи на служителите да извършват 
преценка на прилагането на възможност за вътрешна закрила спрямо други области на 
Афганистан, при условие че са спазени всички условия. 

При избор на определена част от Афганистан, във връзка с която да се прецени приложимостта 
на ВВЗ, ако е целесъобразно, биха могли да се вземат под внимание например съществуващи 
връзки с мястото, например минал опит и/или наличие на подкрепяща мрежа. 

б. Безопасност 

Критерият за безопасност се счита за удовлетворен, ако няма основателни опасения от 
преследване или реална опасност от тежки посегателства, или ако е налична закрила. 

Липса на преследване или на тежки посегателства, включително първоначалното 
преследване или тежкото посегателство и потенциалните нови форми на преследване 
или на тежки посегателства: 
Когато се оценява изискването за безопасност във връзка с приложимостта на ВВЗ в отделни 
случаи на молители от Афганистан, следва да се вземат предвид следните елементи: 

 общо състояние на сигурността 

Състоянието на сигурността в Кабул, Херат и Мазари Шариф следва да се оцени в съответствие 
с анализа в раздела относно член 15, буква в) от ДП. 

 субект на преследване или тежки посегателства и техният обхват: 

В случай че лицето се опасява от преследване или тежко посегателство от страна на 

пътуване и достъп 

безопасност 
основателност на 

очакванията за 
установяване 

ВВЗ в 
определена част 

на Афганистан 
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афганистанската държава, се прилага презумпция, че не би имало ВВЗ. 

При оценката на наличието на ВВЗ в случай на преследване или тежки посегателства от страна 
на талибаните следва да се обърне особено внимание на конкретните обстоятелства на 
молителя, капацитета на талибаните да проследяват и извършват нападения над лица в 
градовете, на начина, по който молителят се възприема от талибаните (вж. следващата точка) и 
дали съществува лична вражда, и др. 

За лица, които се опасяват от преследване или тежки посегателства от други въоръжени 
групировки, следва да се оцени обсегът на влияние на дадената група, напр. следва да се вземе 
под внимание оперативното присъствие на ИДХ в Кабул и Херат; в повечето случаи може да е 
налична ВВЗ. 

В някои случаи, ако молителят е обект на преследване или на тежки посегателства по причини, 
свързани с преобладаващите морални кодекси в Афганистан, а субектът на преследване или 
тежко посегателство е афганистанското общество като цяло (напр. ЛГБТ лица; лица, за които се 
счита, че са извършили богохулство и/или вероотстъпничество), като цяло не би имало налична 
ВВЗ. 

За определени особено уязвими категории, например жени, деца и лица с видими умствени 
или физически увреждания, ако субектът на преследване или на тежки посегателства е 
семейството на молителя, като цяло не би имало налична ВВЗ. 

 дали профилът на молителя се счита за първа цел и/или заплаха от субекта на 
преследване или тежки посегателства 

Профилът на молителя би могъл да стане причина той или тя да бъде приоритетна цел, особено 
в случай на преследване или тежки посегателства от държавата или бунтовнически групировки. 
Така би се увеличила вероятността субектът на преследване или тежки посегателства да се опита 
да проследи молителя на потенциалното място на ВВЗ. 

 поведение на молителя 

От молителя не може да се очаква да променя своето поведение или да живее в прикритие, за 
да избегне преследване или тежки посегателства. 

 лична ненавист 

Някои лични спорове, включително спорове, основаващи се на чест и кръвни вражди, могат да 
засилят решителността на субекта на преследване или тежки посегателства да проследи 
молителя. 

 други увеличаващи опасността обстоятелства 

Вж. раздел Насоки относно често срещани профили по-горе във връзка с възможните 
увеличаващи опасността обстоятелства за различните профили. 

Достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства 
Като се има предвид фактът, че афганистанската държава като цяло не може да осигури закрила, 
която да е ефективна, да няма временен характер и да е достъпна, приложимостта на ВВЗ би 
зависила от установяването на липса на преследване или тежки посегателства във въпросната 
област. 
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в. Пътуване и достъп 

Като следваща стъпка служителят следва да определи дали молителят може: 
 

 
Фигура 7. Пътуване и достъп като изисквания за ВВЗ. 

 Безопасно пътуване: Въз основа на наличната ИДП пътуването по пътищата от 
летищата до Кабул, Херат и Мазари Шариф в дневните часове като цяло се счита за 
безопасно. 

 Законно пътуване: За афганистанците, пътуващи в Афганистан, включително до Кабул, 
Херат и Мазари Шариф няма правни или административни ограничения. 

 Получаване на достъп: За допускането на афганистанци до която и да е част от 
държавата, включително в Кабул, Херат и Мазари Шариф няма правни или 
административни ограничения или изисквания. 

Конкретните обстоятелства на молителя също следва да се вземат под внимание в този 
контекст. Необходима е внимателна проверка, особено в случаите на жени, които ще пътуват 
без придружител от мъжки пол, понеже пътуването им в Афганистан може да бъде предмет на 
сериозни ограничения. 

г. Основателност на очакванията за установяване 

Съгласно член 8 от ДП ВВЗ може да се приложи единствено ако от молителя „може основателно 
да се очаква“ да се установи в предложената област на вътрешна закрила. 

 общо положение 
Следва да се проверят следните елементи въз основа на наличната информация за държавата 
на произход: 

 положението във връзка с продоволствената сигурност; 
 наличието на основна инфраструктура, например: 

 подслон и жилище; 
 основни медицински грижи; 
 хигиена, включително вода и хигиенни условия; 
 основно образование за децата; 

 наличието на основна издръжка, която гарантира достъп до храна, хигиена и 
подслон, например чрез заетост, съществуващи финансови средства, подкрепа от 
мрежа или хуманитарна помощ. 

Тези критерии следва да се считат за абсолютни, а оценката не следва да бъде извършвана чрез 
сравнение с други области в държавата на произход или със стандартите в Европа. 

 конкретни обстоятелства 
В допълнение към общото положение в сферата на потенциалната ВВЗ, в оценката дали е 
разумно молителят да се установи в тази част от страната следва да се вземат под внимание 
конкретните обстоятелства на молителя, например възраст, пол, здравословно състояние, 

да пътува в 
безопасност  

да получи 
достъп 

до 
безопасната 

част 
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познания за мястото, социално положение, равнище на образование и икономическо 
положение, подкрепяща мрежа, религия и др. Следва да се отбележи, че тези фактори не са 
абсолютни и често се припокриват в случая на даден молител, което води до различни 
заключения относно основателността на ВВЗ. 

Индивидуалните съображения биха могли да се отнасят до определени уязвимости на 
молителя, както и до наличните механизми за справяне, които биха имали въздействие при 
определянето в каква степен би било разумно молителят да се установи в дадена област. 

Заключения относно основателността: често срещани профили 
Списъкът по-долу включва общи заключения относно някои профили, които често се срещат в 
практиката. За допълнителни насоки относно елементите, които трябва да бъдат оценени в това 
отношение, вж. раздела с общ анализ Основателност на очакванията за установяване. 

Индивидуалните обстоятелства на молителя винаги следва да се вземат под внимание. 
 

Като цяло ВВЗ в Кабул, Херат и Мазари Шариф може да се счита за разумна за следните 
профили, включително когато молителят няма подкрепяща мрежа в съответната област на 
ВВЗ: 

 Неженени пълнолетни мъже в добро физическо състояние14 
Въпреки че положението, свързано с установяване в трите града, предполага известни 
трудности, все пак може да се заключи, че такива молители могат да си осигурят основна 
издръжка, подслон и хигиена, като се има предвид фактът, че конкретните им 
обстоятелства не пораждат допълнителни уязвимости. 

 Брачни двойки в работоспособна възраст без деца15 
Макар че положението, свързано с установяване в трите града, предполага известни 
трудности, все пак може да се заключи, че такива молители могат да си осигурят основна 
издръжка, подслон и хигиена, като се има предвид фактът, че конкретните им 
обстоятелства не пораждат допълнителни уязвимости. Следва да се провери дали в 
положението на двойката може да се осигури достатъчно издръжка и за двамата. 

 
 

Като цяло ВВЗ в Афганистан не може да се счита за разумна за следните профили, ако те не 
разполагат с подкрепяща мрежа в съответната област на ВВЗ: 

 Неомъжени жени 
Тъй като повечето жени в Афганистан нямат самостоятелен достъп до средства, с които 
да си осигурят основна издръжка, и понеже може да са налице специфични за пола 
ограничения, като цяло ВВЗ не е разумна за неомъжените жени без подкрепа от мъж, 
който е техен близък или по-далечен роднина в съответната част на Афганистан. 

 Непридружени деца 
Поради невръстната си възраст децата са особено уязвими и като цяло трябва да зависят 
от други хора, които да осигуряват тяхната основна издръжка. 

 Семейство с дете (деца) 
Следва обаче да се вземат под внимание конкретни обстоятелства, например наличието 
на достатъчно финансови средства. 

 
                                                           
14 Вж. отделния профил относно молителите, които са родени и/или са живели извън Афганистан за много дълъг 
период. 
15 Пак там. 
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 Молители с тежки заболявания или увреждания 
Следва обаче да се вземат под внимание конкретни обстоятелства, например наличието 
на достатъчно финансови средства. 

 Молители, които са родени и/или са живели извън Афганистан за много дълъг 
период 
Съображения, например произхода на молителя, включително тяхното образование и 
професионален опит и връзки, както и дали са имали възможност да живеят 
самостоятелно извън Афганистан, също биха могли да бъдат от значение. 

 Възрастни хора 
Възрастните хора може да срещат трудности по отношение на достъпа до средства за 
основна издръжка, по-специално чрез заетост. Следователно ВВЗ като цяло не е разумна 
за такива молители, по-специално ако те не разполагат с достатъчно финансови средства 
или подкрепяща мрежа в съответната част на Афганистан. 



34 — НАСОКИ: АФГАНИСТАН 

VI. Изключване 
 

Като се имат предвид сериозните последици, които изключването може да има за лицето, 
основанията за изключване следва да се тълкуват ограничително и да се прилагат с 
внимание. 

Примерите в тази глава са неизчерпателни и некатегорични. Всеки случай трябва да се 
разглежда индивидуално. 

Когато има сериозни основания да се счита, че молителят е извършил което и да е от 
съответните действия, е задължително да се приложат клаузите за изключване. 

Изключването следва да се прилага в следните случаи: 
 

Основания за изключване 

Статут 
на 
бежанец 

 престъпления срещу мира, 
военни престъпления и 
престъпления срещу 
човечеството 

Субсидиарна 
закрила 

 престъпления срещу мира, 
военни престъпления и 
престъпления срещу 
човечеството 

  тежки престъпления, които 
нямат политически 
характер, извършени извън 
територията на държавата 
на убежище, преди той или 
тя да бъде приет като 
бежанец 

 

 тежки престъпления 

 
 деяния, които противоречат 

на принципите и целите на 
Организацията на 
обединените нации 

  деяния, които 
противоречат на 
принципите и целите на 
Организацията на 
обединените нации 

    заплаха за обществото или 
сигурността на държавата 
членка, в която се намира 
молителят 

    други престъпления (при 
определени обстоятелства) 

 
 
Следва да се подчертае, че тежестта на доказване се носи от решаващия орган, който установява 
елементите на съответните основания за изключване и личната отговорност на молителя; а 
молителят има задължението да сътрудничи за установяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с неговата/нейната молба. 

Няколко положения и различни профили в контекста на Афганистан са особено значими за 
проверка във връзка с изключването както по отношение на въоръжения конфликт, така и на 
общото положение, във връзка с нарушението на правата на човека и престъпността в 
Афганистан. 

Молителите могат да бъдат изключени във връзка със събития, случили се в близкото или по-
далечното минало. Някои (неизчерпателни) примери за минали събития, които може да са 
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свързани с деяния, водещи до изключване в контекста на Афганистан, включват: 
 Априлската революция от 1978 г., последвалите чистки и потушаването на въстанието 

през 1979 г.; 
 Инвазията на Съветския съюз (1979 г.) и въоръжения конфликт между афганистанското 

правителство (подкрепено от съветски войски) и муджахидините (т.е. тайните служби на 
режима на Народната демократична партия на Афганистан (НДП), командири или бойци 
от антисъветски джихадистки организации) (1979—1992 г.); 

 Афганистанската гражданска война (1992—1996 г.); 
 Талибанският режим и конфликтът между талибаните и Северния съюз (1996—2001 г.); 
 Военната операция на САЩ; и бунтът на талибаните срещу афганистанското правителство 

(2001—досега); 
 и др. 

Следните подраздели съдържат насоки относно потенциалната приложимост на основанията 
за изключване в контекста на Афганистан. 

а) Престъпления срещу мира, военни престъпления и престъпления 
срещу човечеството 

Член 12, параграф 2, буква а) от ДП и член 17, параграф 1, буква а) от ДП се отнасят до 
специфични сериозни нарушения на международното право, определени в съответните 
международни актове.16 

 Престъпление срещу мира: За това основание не се счита, че е от особена приложимост 
в случаите на молители от Афганистан. 

 Военните престъпления са сериозни нарушения на международното хуманитарно 
право, извършвани срещу защитено лице или обект (цивилни лица, бойци, изведени от 
битка, напр. задържани или ранени бойци, или лица, които са се отказали от участие в 
битка, цивилни лица и културни обекти), или чрез използване на незаконни оръжия или 
военни средства. Военните престъпления може да са извършени от бойци и от цивилни 
лица, при условие че има достатъчна връзка с въоръжения конфликт. 

Докладваните нарушения на международното хуманитарно право от всички страни в 
текущия и в предходни конфликти в Афганистан биха могли да представляват деяния, 
водещи до изключване, например военни престъпления. 

Характерът на въоръжения конфликт (международен или немеждународен) е решаващ 
за определяне на елементите на дадено военно престъпление. В тази връзка текущият 
въоръжен конфликт в Афганистан се счита за немеждународен. Въоръжените конфликти 
в миналото могат да се характеризират, както следва: 

 въоръжен конфликт между правителството на НДП и въоръжените опоненти от 
лятото на 1979 г. до съветската инвазия на 24 декември 1979 г.: немеждународен; 

 Съветско-афганистанската война от декември 1979 г. до февруари 1989 г.: 
международен; 

 въоръжен конфликт между муджахидинските сили и правителството (1989—
1996 г.): немеждународен; 

 въоръжен конфликт между талибаните и Обединения фронт (1996—2001 г.): 

                                                           
16 Римският статут на Международния наказателен съд е особено значим правен акт в тази връзка. Вж. също 
разпоредбите „Тежки нарушения“ на Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителен протокол І, общ член 3 и 
съответните разпоредби на допълнителен протокол ІІ, статута на Международния наказателен трибунал за бивша 
Югославия (МНТБЮ) и статута на Международния наказателен трибунал за Руанда (МНТР). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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немеждународен; 
 въоръжен конфликт между коалиция, водена от САЩ срещу талибанския режим, 

между октомври 2001 г. и юни 2002 г.: международен; 
 бунтът на талибаните срещу афганистанското правителство (юни 2002 г.—досега): 

немеждународен. 

 Престъпленията срещу човечеството са фундаментално нехуманни деяния, извършени 
като част от систематична или широкоразпространена атака срещу цивилното 
население. Някои (неизчерпателни) примери за нехуманни деяния, които биха 
достигнали този праг, когато са извършени съгласно или в изпълнение на държавна или 
организационна политика, включват: убийство, изтребление, изтезание, изнасилване, 
сексуално робство, принудителна проституция, политическо или религиозно 
преследване, лишаване от свобода или друго сериозно лишаване от физическа свобода 
в нарушение на основните правила на международното право. 

Дори единичен случай на деяние може да спада към това основание за изключване, стига 
да има връзка с широкоразпространена или систематична атака срещу цивилното 
население и да е извършено от някого, който е знаел за атаката и връзката на деянието с 
атаката. 

Съгласно ИДП бунтовническите групировки, държавата и проправителствените милиции, както 
и цивилните лица в Афганистан могат да бъдат замесени в деяния, които отговарят на условията 
за определяне като военни престъпления или престъпления срещу човечеството. 

Участието на афганистански граждани в конфликта в Сирия, например чрез дивизията 
„Фатимиюн“, също може да се счита за спадащо към това основание за изключване. 

б) Тежки престъпления, които нямат политически характер 

В контекста на Афганистан основанието за „тежко престъпление (което няма политически 
характер)“ е особено значимо поради широкоразпространената престъпност и срива на 
законността и реда. Освен убийство, свързано със семейни и други лични спорове, някои 
примери за особено релевантни тежки престъпления може да включват търговия и трафик на 
наркотици, трафик на оръжия, трафик на хора, незаконно данъчно облагане, незаконен добив, 
търговия или контрабанда на минерали, скъпоценни камъни, археологически артефакти и др. 

Насилието срещу жени и деца (напр. във връзка с бача-бази в контекста на ранните бракове и 
др.), което е широкоразпространено в Афганистан, също потенциално би могло да представлява 
тежко престъпление, което няма политически характер. 

Определени деяния, които са криминализирани в Афганистан, но не се считат за тежки 
престъпления според международните стандарти (напр. във връзка със сексуална ориентация 
или религиозни престъпления), попадат извън обхвата на настоящата разпоредба. 
Същевременно деянията, които може да не се считат за тежки престъпления в Афганистан, може 
да представляват деяния, които водят до изключване. 

Особено жестоките действия може да се считат за тежки престъпления, които нямат 
политически характер, поради това че са непропорционални на предполагаема политическа 
цел. Например действията, за които обикновено се счита, че имат „терористичен“ характер, е 
вероятно да попадат в тази категория. 

Във връзка с изключването от статут на бежанец дадено престъпление би спадало към това 
основание, ако е извършено в Афганистан или друга трета държава (напр. докато молителят е 
пребивавал в Пакистан или Иран или в държави на преминаване и др.). Във връзка със 
субсидиарна закрила тежките престъпления, извършени от афганистански молители в 
приемащата държава, също биха довели до изключване. 
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в) Деяния, които противоречат на целите и принципите на 
Организацията на обединените нации 

Това основание за изключване може да се приложи към определени деяния, които 
представляват тежки и повтарящи се нарушения на правата на човека и/или деяния, изрично 
посочени от международната общност като противоречащи на целите и принципите на ООН 
(напр. терористични действия в светлината на съответните резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН). За да бъде приложима тази разпоредба, деянията трябва да имат международно 
измерение, в смисъл че са в състояние да имат отрицателно въздействие върху международния 
мир и сигурност или върху приятелските отношения между държавите. Няма обаче абсолютно 
изискване извършителят да има влиятелна позиция в държава или подобен на държава субект, 
за да бъде изключен съгласно тази разпоредба. 

В съответната практика на Съда на ЕС участието в дейностите на терористична група също се 
разглежда съгласно настоящата разпоредба.17 

В контекста на Афганистан (минало) членство във въоръжени групировки, например ИДХ, 
талибаните или Ислямската партия на Афганистан („Хезб-е Ислами“), може да породи 
съответните съображения в допълнение към съображенията по член 12, параграф 2, буква а) и 
член 17, параграф 1, буква а) от ДП. Същевременно членството в организация, участвала в 
терористични действия, само по себе си не би било достатъчно за прилагане на съответното 
основание за изключване.18 

г) Заплаха за обществото или сигурността на държавата членка 

В проверката на молбата за международна закрила основанието за изключване съгласно 
член 17, параграф 1, буква г) от ДП е приложимо само за лица, които по друг начин отговарят на 
условията за субсидиарна закрила. 

За разлика от други основания за изключване прилагането на тази разпоредба се основава на 
прогнозна оценка на риска. Независимо от това при проверката се вземат под внимание 
миналите и/или настоящите дейности на молителя, например свързаност с определени групи, 
за които се счита, че представляват опасност за сигурността на държавите членки, или 
престъпните дейности на молителя. 

 
 

                                                           
17 Решение на Съда от 9 ноември 2010 г., Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09) и D (C-101/09); Решение на Съда от 
31 януари 2017 г., Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani, C-573/15. 
18 Съд на ЕС, B и D, т. 79—99. 
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Общ анализ: Афганистан 
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I. Субекти на преследване или тежки посегателства 
В член 6 от ДП са определени „субектите на преследване или тежки посегателства“, както 
следва: 
 

Член 6 от Директивата относно признаването 
Субекти на преследване или тежки посегателства 

Субектите на преследване или тежки посегателства включват: 
а) държавата; 
б) партии или организации, които контролират държавата или значителна част от нейната 

територия; 
в) недържавни субекти, ако може да бъде доказано, че субектите, посочени в букви а) и 

б), включително и международни организации, не могат или не искат да предоставят 
закрила срещу преследване или тежки посегателства по смисъла на член 7. 

 
Като цяло преследването или тежките посегателства винаги трябва да са под формата на 
поведение от трета страна. Те не могат да бъдат просто резултат от недостатъци, дължащи се на 
общото положение в държавата на произход.19 

Понятието за държава по смисъла на член 6, параграф а) от ДП следва да се тълкува 
разширително. То обхваща всеки орган, упражняващ законодателни, изпълнителни, съдебни 
или други функции, и действащ на всякакво ниво — централно, федерално, регионално, 
провинциално или местно. Това например би могло да включва държавната служба, 
въоръжените сили, силите за сигурност, полицейските сили и др. В някои случаи е възможно и 
на частни субекти да бъдат предоставяни държави правомощия и следователно да бъдат 
считани за държавен субект на преследване или тежки посегателства. 

Партии или организации, които контролират държавата или значителна част от нейната 
територия, може да се отнасят до два възможни сценария: 

 партии или организации, които представляват де факто държавни субекти, тъй като 
упражняват елементи на държавна власт; или 

 партии или организации, които контролират значителна част от територията на 
държавата в контекста на въоръжен конфликт. 

Недържавни субекти, срещу които не се предоставя ефективна закрила, също са признати като 
субекти на преследване или тежки посегателства по смисъла на член 6 от ДП. Недържавните 
субекти биха могли например да включват лица и групи, например кланове и племена, 
партизани и паравоенни, военни лидери, екстремистки религиозни групировки или терористи, 
престъпници, политически партии и членове на семейството, включително  далечни роднини и 
др. 

В Афганистан голям брой различни групи или лица могат да се считат за субекти на преследване 
или на тежки посегателства, а често може да е трудно да се направи ясно разграничение между 
различните видове субекти по смисъла на член 6 ДП. Международни или чуждестранни 
субекти, намиращи се в Афганистан, също могат в някои случаи да се считат за субекти на 
преследване или тежки посегателства. 

В следните подраздели са подчертани основните субекти на преследване и тежки посегателства 
в Афганистан по неизчерпателен начин. 

                                                           
19 Решение на Съда от 18 декември 2014 г. Mohamed M’Bodj/Белгия, C-542/13, т. 35—36. 
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Афганистанската държава и проправителствените сили 
Органите на афганистанската държава и свързаните с тях лица са обвинени в извършването на 
широк спектър от нарушения на правата на човека. Има данни да незаконно задържане, 
малтретиране и изтезания от афганистанските национални сили за сигурност (АНСС), главно от 
страна на Националната дирекция по сигурността (НДС) и някои местни полицейски сили, 
проправителствени милиции и влиятелни личности. Често се използват изтезания за извличане 
на признание. В тази връзка се извършват нападения срещу цивилните лица, включително въз 
основа на семейни връзки, родство и племенни връзки [Нападения във връзка с конфликта, 
2.2; Ключови социално-икономически показатели 3.3.3, 3.4.4.3]. Има сведения и за 
извънсъдебни екзекуции на цивилни лица, за които се предполага, че са антиправителствени 
сили, извършвани от АНСС [Нападения във връзка с конфликта, 2.1]. Някои части на 
Афганистанската местна полиция (АМП) са участвали в изнудване, заплахи и сексуално насилие 
над цивилни лица. [Нападения във връзка с конфликта, 2.6]. 

Има сведения, че различни държавни агенти, например министри, областни управители и 
персонал на АНСС са прехвърлили обхвата на своите правомощия. Освен това полицията и 
съдебните органи са податливи на въздействието на влиятелни личности [Нападения във връзка 
с конфликта, 2; Ключови социално-икономически показатели, 3.4.4.1, 3.5.3, 3.5.4]. 

Освен АМП на страната на правителството срещу бунтовниците се бият неизвестен брой 
проправителствени милиции. Обвинявани са в целенасочени убийства и заплахи, сплашване и 
тормоз над цивилни лица. Има данни, че такива злоупотреби с правата на човека се извършват 
в условия на безнаказаност поради връзките им с местни или национални влиятелни личности 
[Нападения във връзка с конфликта, 2.6]. 

Афганистанското правителство не контролира цялата територия на държавата, някои части са 
под контрола на бунтовнически групировки, по-специално талибаните. Държавата обаче може 
да следи лица на цялата територия, като е установено, че следи лица в области с оспорван 
контрол [Нападения във връзка с конфликта, 1.1.4.1, 2.4]. За допълнителна информация 
относно оспорваните области, вж. раздел член 15, буква в) от ДП по-долу. 

Бунтовнически групировки 
На територията на Афганистан функционират редица въоръжени бунтовнически групировки, 
сред които талибаните се считат за най-влиятелната. Талибаните са въвели също официална 
структура; но не е ясно в каква степен тя се спазва от всички талибански групировки и талибаните 
не се считат за стабилно обединено движение [Нападения във връзка с конфликта, 1.1.1— 
1.1.3]. 

Под шапката на талибаните съществуват различни фракции с повече или по-малко автономност 
и понякога съперничещи си интереси. Има данни за регионални различия в съюза, като някои 
местни командири в отдалечени региони имат малко връзка с централното ръководство на 
талибаните. Анализаторите на талибанското движение отчитат отклонения и разпокъсаност от 
хоризонтална и вертикална гледна точка [Нападения във връзка с конфликта, 1.1.1 — 1.1.3]. 

Освен талибаните в Афганистан функционират редица по-малки групировки (напр. „Ислямски 
джихадистки съюз“, „Лашкар-е Тайба“, „Джайш-е Мохамед“, „Фидаи Махаз“ и фронта на 
молла Дадулла), като „Ислямската държава в Хорасан“ (ИДХ) и „Ислямското движение на 
Узбекистан“ (ИДУ) са организации от по-голямо значение [Нападения във връзка с конфликта, 
1.5; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.5.2]. 

Бунтовническите групировки носят отговорност за широк спектър от нарушения на правата на 
човека. Целите им са различни, често зависят от политическите или военните цели на 
съответната група. 

В областите под техния контрол бунтовническите групировки са въвели и незаконни паралелни 



41 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

правосъдни системи. По линия на тези паралелни правосъдни системи се налагат извънсъдебни 
наказания за престъпления съгласно строгото тълкуване на шариата от бунтовническата 
групировка. Наказания се налагат както за обикновени престъпления, така и за престъпване на 
моралните кодекси и включват тежки нарушения на правата, например публични екзекуции 
чрез замеряне с камъни, разстрел и други форми на телесни наказания [Нападения в 
обществото, 1.6] 

Обсегът на влияние на бунтовническата групировка зависи от влиятелната ѝ позиция, 
включително нейните мрежи или други механизми за сътрудничество. Например, въпреки че 
талибаните се намират главно в селските райони, има сведения, че поддържат мрежа от 
информатори и провеждат събиране на разузнавателни данни в градовете. Информацията 
предполага, че талибаните са склонни да преследват определени лица дори в големите градове 
в зависимост от профила и конкретните им обстоятелства [Нападения във връзка с конфликта, 
1.4.2, 1.4.3]. 

В зависимост от регионалното положение и позицията на дадената бунтовническа групировка 
те могат да се считат или за партии или организации, които контролират съществена част от 
Афганистан (понастоящем все още е приложимо към талибаните), или за недържавни субекти. 
Въпросът дали спадат към член 6, буква б) или в) от ДП зависи от това дали е установено, че 
контролират съществена част от територията на Афганистан и следва да се вземе предвид 
нестабилната ситуация на конфликта в Афганистан. 

Други недържавни субекти 
Нарушения на правата на човека, които могат да се считат за преследване или тежки 
посегателства, се извършват и от други недържавни субекти, например кланове, племена, 
влиятелни (на местно равнище) личности, членове на семейството, престъпни групировки и др. 

Митническото и обичайното право в афганистанското общество може да доведе до редица 
традиционни вредни практики, например принудителен брак и насилие в семейството срещу 
жени, включително т.нар. „убийства на честта“, извършвани от членове на семейството 
[Нападения в обществото, 3.4 — 3.7; вж. също профилите на жени, ЛГБТ лица, лица, за които 
се счита, че са престъпили морални кодекси и др.]. 

Недържавното традиционно правосъдие, което доминира в големи части от Афганистан, 
включва различни субекти, например джирга и шура, включително религиозни учени, юристи, 
старейшини и местни влиятелни личности и др. Определени нарушения на правата на човека са 
свързани с такива традиционни механизми за правосъдие, включително във връзка с липсата 
на съдебни процеси и характера на налаганите наказания [Нападения в обществото, 1.5, 6.4; 
Нападения във връзка с конфликта 2.6; Ключови социално-икономически показатели 3.5.6]. 

Други нарушения на правата на човека, извършвани от недържавни субекти, могат да бъдат 
последици от спорове за земя между различни субекти, например общности (вкл. племена и 
кланове), етнически групи или лица, или могат да бъдат резултат от кръвни вражди или други 
форми на лични спорове [Нападения в обществото, 1.5, 6.4, 7; вж. също профила на лица, 
замесени в кръвни вражди и спорове за земя]. 

Недържавни субекти на преследване или тежки посегателства съгласно член 6, буква в) от ДП 
могат да бъдат също престъпни групировки и лица, извършващи престъпления. Има данни 
например, че през последните години отвличането за откуп и изнудване става все по-
разпространена форма на престъпност в големите градове в Афганистан [Състояние на 
сигурността (декември 2017 г.), 1.7; Нападения в обществото, 8.5]. 

Обсегът на влияние на даден недържавен субект зависи от индивидуалния случай. Оценката 
може да включва аспекти, например неговото семейство, племенни или други мрежи за 
проследяване и нападение на молителя. Следва да се оценят индивидуалните влиятелни 
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позиции на молителя и субекта на преследване или тежки посегателства, като се имат предвид 
техният социален статут, богатство, връзки, пол и др. 

На последно място, следва да се отбележи, че преследването или тежките посегателства от 
страна на недържавни субекти трябва да се оценяват в светлината на наличието на закрила 
съгласно член 7 от ДП. 
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II. Статут на бежанец 
Продължаващият въоръжен конфликт в Афганистан създаде ситуация, в която често възниква 
целенасочено насилие и злоупотреби с правата на човека срещу специфични групи хора. 

Съгласно член 9, параграф 1 от ДП: 
 

Член 9, параграф 1 от Директивата относно признаването 
Действия на преследване 

За да бъде разглеждан като действие на преследване по смисъла на член 1, буква А от 
Женевската конвенция, този акт трябва да: 

а) е достатъчно сериозен по своето естество или по повторяемия си характер, за да 
представлява тежко нарушение на основните права на човека, и по-специално на 
правата, упражняването на които не е възможно да бъде ограничено по какъвто и да 
било начин по силата на член 15, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи; или 

б) представлява съвкупност от различни мерки, включително нарушения на правата на 
човека, която е достатъчно тежка, за да засегне отделното лице по начин, сравним с 
посоченото в буква а). 

 
 
За да отговаря лицето на условията за бежанец, трябва да има връзка (причинно-следствена 
връзка) между един или повече от специфичните мотиви за преследване (раса, религия, 
националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група, от 
една страна, и действията на преследване съгласно член 9, параграф 1 от ДП или липсата на 
закрила срещу такива актове (член 9, параграф 3 от ДП), от друга. 

Приложимостта на съответния(те) мотив(и) следва да се оцени във връзка с член 10 от ДП. При 
анализа на конкретни профили по-долу настоящият документ разглежда причинно-следствена 
връзка с мотив за преследване, когато е установено, че такава връзка е от потенциално 
значение. Следва да се подчертае, че в зависимост от субекта на преследване и/или 
конкретните обстоятелства на молителя може да са приложими повече и/или различни 
основания. 

За признаване на молител за бежанец следва да са изпълнени всички елементи от 
определението за бежанец в съответствие с ДП. 

По-долу е представен общ анализ относно специфичните профили на молителите въз основа на 
личните им характеристики или връзки с определена група (напр. политическа, етническа, 
религиозна). 

Всяка молба трябва да бъде оценена индивидуално. За целта следва да се вземат предвид 
конкретните обстоятелства на молителя и информацията за съответната държава на произход. 
Факторите, които трябва да се вземат предвид в тази оценка, може да включват например: 

 район по местоживеене на молителя и наличието на потенциален субект на преследване; 
 естество на действията на молителя (дали се възприемат негативно и/или дали 

извършващите такива действия лица се считат за приоритетна цел от субекта на 
преследване); 

 видимост на молителя и неговите/нейните действия (т.е. в каква степен е вероятно 
молителят да бъде познат или разпознат от потенциалния субект на преследване), като 
обаче се има предвид, че не е необходимо молителят да доказва, че е лично набелязан/а 
от извършителя; 
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 ресурсите, с които молителят разполага, за да избегне преследване (напр. връзка с 
влиятелни личности, мрежа); 

 допълнителни елементи, напр. лични врагове, които може да увеличат риска за 
молителя. 

В някои случаи дори ако молителят вече не принадлежи към определен профил (напр. бивши 
членове на службите за сигурност, бивши членове на бунтовнически групировки, бивши 
държавни служители, бивши журналисти), е възможно да бъде нападнат и да има основателни 
опасения от преследване, свързани с миналото му, когато е имал такъв профил. 

Членовете на семейството, само поради връзката им с бежанеца, може да са изложени на риск 
от преследване по начин, който може да бъде основание за предоставяне на статут на бежанец. 
Следва да се отбележи също, че лицата, които принадлежат към семейството на лице, 
отговарящо на условията за международна закрила, могат да имат индивидуална необходимост 
от закрила. 

Фактът, че молителят вече е бил обект на преследване или на преки заплахи за такова 
преследване, е сериозен признак за основателни опасения на молителя, освен ако съществуват 
достатъчно основания да се смята, че такова преследване не би се повторило (член 4, 
параграф 4 от ДП). 

За да се установи дали молителят има основателни опасения от преследване в своя район по 
местоживеене, следва да се провери наличието на закрила съгласно член 7 от ДП (вж. глава 
„Субекти на закрила“). Когато такава закрила не е налична, проверката може да продължи с 
разглеждане на приложимостта на възможността за вътрешна закрила съгласно член 8 от ДП, 
ако е приложима съгласно националното законодателство и практика (вж. глава „Възможност 
за вътрешна закрила“). 

В някои случаи, когато молителят иначе би отговарял на условията за международна закрила, 
може да са приложими основания за изключване (вж. глава „Изключване“). В разделите по-долу 
специално се споменава значимостта на съображенията за изключване за определени профили. 

Ако молителят не отговаря на условията за признаване на статут на бежанец, проверката следва 
да продължи, за да се определи неговата или нейната нужда от субсидиарна закрила (вж. глава 
„Субсидиарна закрила“). 
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Анализ на конкретни профили във връзка с признаването на 
статут на бежанец 
 

В тази глава се разглеждат някои от профилите на афганистанските молители, срещани в 
казуси в държавите — членки на ЕС. Представен е неизчерпателен списък и фактът, че 
определен профил е включен или не е включен, няма отношение към определянето на 
тяхната необходимост от закрила. 

Въпреки че заключенията в този общ анализ могат да послужат за общи насоки, 
необходимостта от закрила на всеки молител следва да се разглежда индивидуално. 
Неизчерпателните примери за подпрофили с различно ниво на риск и  за обстоятелства, 
които обикновено биха увеличили или намалили риска, трябва да се вземат предвид в 
контекста на всички обстоятелства на индивидуалния случай. 

Освен това даден молител може да спада към повече от един профил, включен в настоящия 
общ анализ. Необходимостта от закрила, свързана с всички такива обстоятелства, следва да 
се проучи внимателно. 

Освен това съображенията относно всеки профил следва да се разглеждат, без отношение 
към оценката на достоверността на твърденията на молителя. 
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1. Членове на силите за сигурност и проправителствени милиции 

В този профил попадат членове на афганистанските сили за сигурност (АНСС), включително 
Афганистанската национална армия (АНА), Афганистанската национална полиция (АНП) и 
Националната дирекция по сигурността (НДС), а също Афганистанската местна полиция (АМП) и 
членове на проправителствените милиции. 

Обобщение на ИДП 

Персоналът на АНСС често е цел на бунтовнически атаки, независимо дали е дежурен или не. 
Такива атаки може да се извършват на места, на които персоналът на АНСС се събира, например 
във военни бази или полицейски участъци, или при чакане на опашка в банки. Нападения може 
да се извършват и под формата на умишлени убийства и отвличания в селски или градски 
райони [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.1, 1.5.1]. 

Най-приоритетна мишена на целенасочените атаки на талибаните са служителите на НДС, както 
и членове на местните въстанически милиции, АМП и други, които талибаните считат за „трудни 
за побеждаване“ [Нападения във връзка с конфликта 1.2.1]. 

Освен това има данни, че талибаните проверяват пътниците на своите сухопътни контролни 
пунктове, за да откриват и убиват или отвличат персонала по сигурността [Нападения във връзка 
с конфликта 1.1.5.2, 1.1.5.4 и 1.2.1]. 

Лицата с такъв профил са считани за легитимна цел и от други бунтовнически групировки, 
например ИДХ [Нападения във връзка с конфликта 1.5.1]. 

Следва да се отбележи, че членовете на семейството на силите за сигурност също са нападани 
от бунтовници [Нападения във връзка с конфликта 1.1.5.2, 1.3.1 и 1.5.1]. Освен това членовете 
на семейството често се подлагат на натиск да убедят свой роднина да се откаже от позицията 
си в силите за сигурност [Нападения във връзка с конфликта 1.3.1]. Има данни за бивши 
членове на АНСС, които са били нападани и след като са напуснали АНСС [Нападения във връзка 
с конфликта 1.4.1]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство и отвличане). 

В случая на лица, които са първа мишена за бунтовническите групировки (напр. служители на 
службите за сигурност, членовете на АМП или местните въстанически милиции), като цяло 
основателните опасения от преследване са потвърдени. 

В случая на други лица с такъв профил при индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
обстоятелства, включващи например сфера на работа и видимост на молителя, област на 
произход и присъствие на бунтовнически групировки (по-специално във връзка с контролните 
пунктове на бунтовниците), изминал период от напускането на силите, лични вражда и др. 

Членовете на семейството на някои лица с такъв профил също може да са изложени на риск от 
третиране, което може да бъде считано за преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 

 За този профил може да имат значение съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 



47 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

2. Държавни служители, включително съдии, прокурори и съдебен 
персонал; и лица, които се считат за подкрепящи правителството 

В този профил попадат държавни служители, например областни управители, членове на 
съвета, длъжностни лица, както и членове на съдебната власт, например съдии, прокурори и 
друг съдебен персонал, и др. Той включва също работещите за съдилищата на централно, 
провинциално и областно равнище. Отнася се също до лица, които се считат за подкрепящи 
правителството (напр. членове на политически групи, старейшини, цивилни лица, считани за 
шпиони, служители на чуждестранни посолства и международни организации, и др.). 

Обобщение на ИДП 

Служителите на министерства, които са начело в борбата срещу бунтовниците, например 
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на 
правосъдието, редовно са нападани от талибаните. Съдиите, прокурорите и друг съдебен 
персонал също са важни мишени за талибаните. В по-малка степен служителите на други 
министерства, които не участват пряко в борбата срещу бунтовниците, също са били обект на 
нападения; личните врагове или откритите заявления против талибаните могат да се считат за 
свързани обстоятелства в тази връзка. Други нападения от бунтовници са насочени към местни, 
областни или държавни служители [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.2]. 

Има данни за отвличания и паралелни процедури на правораздаване за хора, за които има 
подозрения, че работят за правителството или че са част от неговите поддръжници или шпиони 
[Нападения във връзка с конфликта, 1.2.2 и 1.5.1.1]. 

Има данни за убити членове на политически групи, считани от талибаните за техни врагове 
(напр. Ислямска партия на Афганистан, „Джамиат-и Ислами“). Нападенията може да се 
извършват на местата, на които те се събират, например на погребения и в джамии [Нападения 
във връзка с конфликта, 1.1.5.3 и 1.2.8]. 

Има данни и за редица атаки над старейшини, които са наказвани и убивани от талибаните 
поради предполагаема подкрепа на правителството [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.7]. 

ИДХ също систематично извършва нападения над старейшини, за които се предполага, че 
сътрудничат на правителството или на талибаните [Нападения във връзка с конфликта, 1.5.1]. 

Има сведения и за наказания по силата на паралелно правораздаване на лица, обвинени, че 
член на семейството им е в правителството [Нападения във връзка с конфликта, 1.1.5.2]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство, отвличане, паралелни 
процедури на правораздаване). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване, следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: свързаност с министерства начело на борбата 
срещу бунтовниците (напр. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и 
др.), висока позиция в правителството (напр. съдии, прокурори и друг съдебен персонал), 
влиятелна позиция в общността, произход от спорни територии или области с присъствие на 
бунтовници, лични врагове или открити заявления против талибаните и др. 

Членовете на семейството на някои лица с такъв профил също може да са изложени на риск от 
третиране, което би могло да бъде считано за преследване. 
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Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 

 За този профил може да имат значение съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 

 

3. Лица, работещи за чуждестранни войски, или за които се счита, че ги 
подкрепят 

Този профил включва лица, които са свързани с чуждестранните войски в Афганистан, например 
устни преводачи, охранители, цивилни изпълнители, администратори и персонал по 
логистиката. 

Обобщение на ИДП 

Персоналът, работещ за чуждестранни войски, и по-специално преводачите и охранителите, се 
считат от талибаните за мишена от първостепенна важност. Талибаните също са принуждавали 
местни общности да пропъждат определени семейства, които считат за съюзници на 
международните сили. Лицата, които не получават директно заплащане от чуждестранните 
сили, но извършват общи работи по поддръжката, не са системно нападани, макар да се случва 
да се извършват атаки [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.3]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. Устните преводачи и охранителите се считат за мишена 
от първостепенна важност и като цяло основателните опасения от преследване са потвърдени. 
За други лица, попадащи в този профил, в индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: специфична роля и видимост на молителя, 
получаване на заплащане от чуждестранни войски, произход от спорна територия или области 
с присъствие на бунтовници и др. 

Членовете на семейството на някои лица с такъв профил също може да са изложени на риск от 
третиране, което би могло да бъде считано за преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 

 За този профил може да имат значение съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 

 

4. Религиозни водачи 

Този профил обхваща религиозните водачи, например улеми, учители в медресета, имами и 
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ислямски богослови. 

Обобщение на ИДП 

През последните години са убити голям брой религиозни фигури. По данни нападения се 
извършват главно в спорните територии, но и в градове. 

Причините за нападения над религиозни лидери са разнообразни, но трябва да се разглеждат 
в контекста на това, че улемите се считат за способни да лишат от легитимност религиозната 
идеология на бунтовниците. Неизчерпателните примери за нападения включват: 

► религиозни фигури, изразявали публично подкрепата си за мнения на правителството, 
включително провеждали погребални церемонии за убити членове на силите за 
сигурност; 

► религиозни фигури, осъждали публично вземането на цивилни жертви от бунтовниците 
или изразявали критика към определена тактика на бунтовниците на религиозни 
основания; 

► религиозни фигури, които публично са отхвърляли идеологията на бунтовниците, 
понеже следват по-умерена или друга форма на исляма. 

 

[Нападения във връзка с конфликта, 1.2.5, 1.5.1]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване, следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: публично изразена подкрепа за правителството 
или осъждане на действията на бунтовниците, извършване на церемонии за убитите членове на 
силите за сигурност и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение и/или религия. 

 

5. Членове на бунтовнически групировки и цивилни лица, за които се счита, 
че ги подкрепят 

Този профил обхваща всички бунтовнически групировки в Афганистан, както и до граждани, за 
които се счита, че ги подкрепят. Те включват лица, които се самоопределят като „талибани“, а 
също партии и организирани въоръжени групировки, напр. ИДУ, мрежата „Хакани“, „Ислямски 
джихадистки съюз“, „Лашкар-е Тайба“, „Джайш-е Мохамед“, групи, които се идентифицират 
като ДАИШ/ИДХ, и други въоръжени групировки, преследващи политически, идеологически 
или икономически цели, включително въоръжени престъпни групи, пряко участващи във 
военни действия от името на страна по конфликта [Нападения във връзка с конфликта, 1.5]. 

Този профил може да бъде разделен на две отделни части в зависимост от субекта на 
преследване или тежки посегателства: 

а. Нападения от държавата 
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Обобщение на ИДП 

Има данни, че бунтовническите групировки, както и хората, за които се предполага, че ги 
подкрепят, са подлагани на смъртно наказание, извънсъдебни екзекуции, целенасочени атаки, 
изтезания, произволни арести и незаконно задържане. Има данни и за инциденти, свързани с 
извънсъдебни екзекуции и убийства от АНСС, които злоупотребяват със своята влиятелна 
позиция. Лицата, задържани във връзка с конфликта, често са подлагани на изтезания и 
малтретиране. Присъдите от афганистанските съдилища често са базирани единствено на 
признания, получени чрез изтезания и малтретиране, макар че използването на получени по 
този начин признания е строго забранено от Наказателно-процесуалния кодекс [Нападения във 
връзка с конфликта, 2.1, 2.2]. 

През 2016 г. въоръжената групировка Ислямска партия на Афганистан подписа мирно 
споразумение с правителството и беше предложена амнистия за дейностите на 
бунтовническата групировка за последните 14 години. Има данни обаче, че някои бойци от 
Ислямската партия са отказали да свалят оръжията си поради страх от отмъщение, а някои 
членове на групировката все още извършват дейност в определени региони на Афганистан 
[Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.5.3]. 

Нападенията над цивилни лица от правителството се извършват въз основа на семейни връзки, 
родство и племенни връзки, по-специално ако дадено племе е свързано с водачи на 
бунтовниците (напр. Ишакзай). АМП и проправителствените милиции са нападали и убивали 
цивилни лица главно понеже за тях се предполага, че са свързани с бунтовниците или им 
помагат. Има данни и за инциденти, в които АНСС са убивали или ранявали цивилни лица, тъй 
като смятат, че са антиправителствени сили [Нападения във връзка с конфликта, 2.1, 2.2.2, and 
2.6]. 

Анализ на риска 

Само по себе си наказателното преследване на престъпните деяния на бунтовниците (напр. 
убийства, планиране на атаки над цивилни лица, отвличания от бунтовници и др.) и нападенията 
в съответствие с правилата на международното хуманитарно право не следва да се считат за 
преследване. Същевременно деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв 
профил, когато държавата надхвърли своите законни правомощия или когато налага смъртно 
наказание, следва да се считат за преследване поради тежкия си характер (напр. смъртно 
наказание, извънсъдебни екзекуции, мъчения, произволни арести). 

За членовете на бунтовнически групировки и цивилни лица, за които се счита, че ги подкрепят, 
като цяло са потвърдени основателни опасения от преследване, особено за тези, които са на 
челни позиции. В случай че за групировката е предвидено съглашение за амнистия, например в 
контекста на националния закон за стабилност и помиряване, основателните опасения следва 
да се оценяват индивидуално. 

б. Нападения от други бунтовнически групировки 

Обобщение на ИДП 

Някои бунтовнически групировки може да се считат за врагове на талибаните, особено 
членовете на ИДХ. В допълнение към насилствените сблъсъци с талибаните (напр. за борба за 
контрол) има данни и за специфични нападения, както и екзекуции от талибаните на членовете 
на такива групи [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.8]. Нападенията могат да се извършват 
на местата, на които те се събират, например на погребения и в джамии [Нападения във връзка 
с конфликта, 1.1.5.3]. 

По подобен начин има данни, че други бунтовнически групировки, например ИДХ, нападат 
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талибански бойци [Нападения във връзка с конфликта, 1.5.1.]. 

Има данни и за убийства на собствените членове на ИДХ поради междуособици в групировката 
[Нападения във връзка с конфликта, 1.5.1]. 

Анализ на риска 

Лицата с такъв профил може да бъдат изложени на деяния от други бунтовнически групировки, 
които следва да се считат за преследване. 

За членовете на бунтовнически групировки и цивилни лица, за които се счита, че ги подкрепят, 
като цяло са потвърдени основателни опасения от преследване от други бунтовнически 
групировки, особено за тези, които са на челни позиции. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 

 За този профил може да имат значение съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 

 

6. Лица в риск от принудително набиране от въоръжени групировки 

Този профил включва лица, които твърдят, че са били обекти на нападения от субекти в 
конфликта, с цел да бъдат набирани насила и против волята им. Различни въоръжени 
групировки прибягват до принудително набиране, включително талибаните, ИДХ, а също 
проправителствени милиции и др. 

Обобщение на ИДП 

а. Принудително набиране от талибаните 

При талибаните няма недостиг на доброволци/вербувани членове и те използват принудително 
набиране само в изключителни случаи. Има данни например, че талибаните се опитват да 
набират лица с военна кариера, например членове на АНСС. Талибаните използват 
принудително набиране и в ситуации на силен натиск. 

Натискът и принуждаването за присъединяване към талибаните невинаги са насилствени и 
често се упражняват чрез семейството, клана или религиозната мрежа в зависимост от местните 
обстоятелства. 

Може да се каже, че последиците при неподчинение обикновено са сериозни, включително има 
данни за заплахи срещу семейството на вербуваните лица, тежки телесни увреждания и 
убийства [Набиране от въоръжени групировки, 1.5, 5.2.1.3, и 5.2.1.4]. 

Въпреки че талибаните имат вътрешна политика, която забранява набирането на деца, 
наличната информация сочи, че се извършва набиране на деца, и по-специално на момчета, 
навлезли в пубертета [Набиране от въоръжени групировки, 5.2]. Бунтовническите групировки 
промиват мозъците на децата по различни начини и ги индоктринират в медресетата, 
включително ги отвеждат за обучение в Пакистан [Набиране от въоръжени групировки, 5.2.1.2]. 

б. Принудително набиране от ИДХ 

В областите със силно присъствие на ИДХ се упражнява натиск върху общностите да подкрепят 
напълно и да подпомагат ИДХ. Що се отнася до набирането, се акцентира върху набирането на 



52 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

(бивши) талибански бойци. В областите под контрола на ИДХ също се извършва активно 
набиране на деца [Набиране от въоръжени групировки, 2.1.4 и 5.2]. 

в. Принудително набиране от проправителствени милиции 

Има данни, че проправителствените милиции в някои области използват пряка принуда за 
присъединяването им, включително принуда на деца. Това зависи от местния командир и 
динамиката на местния конфликт [Набиране от въоръжени групировки, 4.2]. 

Анализ на риска 

Последиците от отказа за (принудително) набиране могат да се считат за преследване (напр. 
тежки телесни увреждания, убийство). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: възраст, спадаща към възрастовата група на 
подрастващи и млади хора, военна кариера, област на произход и присъствието/влиянието на 
въоръжени групировки, засилена интензивност на конфликта, позиция на клана в конфликта, 
неблагоприятно социално-икономическо положение на семейството и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 

 

7. Педагогически персонал 

Този профил включва хора, работещи в образователни институции, включително държавно 
образование, религиозни училища и частни институции. По аналогия студентите също може да 
бъдат засегнати. 

Обобщение на ИДП 

Текущата цел на бунтовниците не е затварянето на училища, а по-скоро упражняването на 
натиск и установяването на контрол над тях. Водачите на талибаните редовно изготвят 
декларации, в които прокламират забрана на атаките над образованието. На местно равнище 
често се постигат споразумения между бунтовници и образователни институции. Нападенията 
над лица поради простия факт, че работят в образователни институции не е често срещано в 
Афганистан. Има обаче и такива случаи. При тях това е свързано с местната динамика на 
конфликта и специфичните участници в него. Има данни и за случаи на насилие, насочено към 
учителки и ученички [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.4, 1.5.1 и 2.4]. 

Анализ на риска 

Педагогическият персонал може да бъде изложен на деяния, които са от толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. отвличане и/или убийство от 
бунтовнически групировки). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: пол (т.е. учителки), произход от спорни 
територии или области под влиянието на ИДХ, лицето или институцията не следват 
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бунтовнически указания и/или програма, връзки с чуждестранни спонсори, изразяване на 
мнение срещу талибаните и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. В някои случаи религията също може да се счита 
за мотив, например в случая на лица, преследвани заради използването на учебна програма, 
считана за противоречаща на тълкуването на исляма от бунтовниците. 

 

8. Хуманитарни работници и медицински специалисти 

Този профил включва медицински работници и лица, работещи за национални и международни 
неправителствени организации (НПО). 

Обобщение на ИДП 

Има данни за инциденти, свързани с нападения над работници, включително заплахи, 
сплашване, тормоз и отвличане на медицински специалисти, например шофьори на линейки. 
Такива случаи често възникват, когато болниците са обвинени в лекуване (или отказ от 
лекуване) на ранени бойци. Клиниките често се договарят с бунтовниците, за да могат да 
функционират в определена област. Има данни, че положението за медицинските работници е 
различно в различните области в зависимост от степента на контрол спрямо оспорването от 
бунтовнически групировки. 

В някои случаи сътрудници на НПО са нападани от бунтовници заради дейностите им, за които 
се счита, че не са неутрални или са в нарушение на културни или религиозни норми; например 
популяризиране на правата на жените. Други примери включват нападения над хора, активни в 
кампании за ваксинация против полиомиелит (понякога считани за шпиони) или в програми за 
разминиране (счита се за дейност, противоречаща на военните интереси на талибаните). 

Освен това хуманитарните работници, включително медицинските специалисти, понякога биват 
обвинявани от държавни субекти, че поддържат контакти с бунтовници и следователно могат 
да бъдат нападани. 

[Нападения във връзка с конфликта, 1.2.6 и 2.4]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. отвличане, убийство). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: пол (т.е. жени), естество на дейностите 
(национални/международни НПО с дейности, свързани с ваксинация против полиомиелит, 
разминиране, насърчаване на правата на жените и др.), произход от спорни територии, ниво на 
сътрудничество с въоръжени групировки, изразяване на мнение срещу страна в конфликта и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 
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9. Журналисти, работещи за медиите лица и защитници на правата на човека 

Този профил обхваща журналисти, лица, работещи в медиите, и представители на гражданското 
общество. 

Обобщение на ИДП 

Журналисти, лица, работещи в медиите, коментатори и защитници на правата на човека могат 
да бъдат нападани от бунтовнически групировки, както и от държавни субекти, военни лидери 
и от организираната престъпност. Това е особено валидно за тези, които съобщават за 
проблеми, свързани с правата на човека, отразяват критично дейности на бунтовници, 
изобличават корупцията или изразяват публично определени становища. Журналистите често 
са сплашвани и заплашвани от страни в конфликта, за да отразят тяхната версия на събитията. 
Има данни за убийства, побои, сплашване, задържане и малтретиране. Работата на 
защитниците на правата на човека също може да се счита за опасна навсякъде в Афганистан, 
тъй като правата на човека често се считат за чужда, западна или неислямска концепция 
[Нападения във връзка с конфликта, 1.2.9, 1.5.1 и 2.3]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство, задържане, побои). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: естество на дейностите (напр. журналисти и 
лица, работещи в медиите, които отразяват свързани с конфликти теми и събития, 
политическата ситуация, корупция и злоупотреби с правата на човека, са в особено голям риск), 
видимост на дейностите и публичен профил, пол (допълнителен/по-висок риск за жените), 
област на произход и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с (приписвано) политическо мнение. 

 

10. Деца 

Този профил обхваща афганистански граждани на възраст под 18 години. В следните 
подраздели акцентът е върху определени специфични за деца обстоятелства, свързани с 
повишена уязвимост и рискове, на които може да са изложени афганистанските деца, 
включително: 

а. ранен брак 
б. детски труд 
в. набиране на деца (като форма на принудително набиране от въоръжени групировки) 
г. насилие над деца (вкл. домашно насилие и сексуално насилие, включително 

практикуването на бача-бази) 
д. образование за децата, и по-специално момичета 
е. непридружени деца без подкрепяща мрежа в Афганистан 

Обобщенията на ИДП и анализите на риска са представени по-долу по подраздел. Анализът на 
потенциалната причинно-следствена връзка в случая на децата е представен в края на раздела. 
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Обобщение на ИДП и анализ на риска 

а. Ранен брак 

Вж. раздела относно вредните традиционни практики, свързани с брака, в профила Жени. 

б. Детски труд 

Обобщение на ИДП 

Според афганистанския Кодекс на труда децата под 14-годишна възраст не следва да работят, а 
под 18-годишна възраст не следва да бъдат наемани за повече от 35 часа седмично и не могат 
да работят при опасни и вредни условия. Афганистан е също страна по ключовите конвенции, 
свързани с детския труд, включително Конвенцията на Международната организация по труда: 
относно минималната възраст за приемане на работа [Ключови социално-икономически 
показатели, 4.3]. Детският труд обаче остава повсеместен проблем в Афганистан [Ключови 
социално-икономически показател, 4.3.2]. 

Няма официални общи цифри относно процента работещи деца; някои проучвания обаче сочат, 
че около 30 % от всички деца в Афганистан работят, като има данни за регионални различия. 
Детски труд извършват предимно (но не и изключително) момчета, а процентът работещи деца 
се увеличава с възрастта [Ключови социално-икономически показател, 4.3.2]. 

Деца работят в широк кръг от сфери — от улична работа, включително просене и производство 
на тухли, до домашна работа, но може да бъдат принуждавани да извършват и контрабанда и 
трафик на наркотици, както и да бъдат подлагани на сексуална експлоатация за търговска цел. 
Освен това децата често работят, за да изплащат дълг на родителите си [Ключови социално-
икономически показатели, 4.3.2]. 

Въпреки че афганистанското правителство е криминализирало набирането на деца от 
правителствените сили, има данни за набиране на деца от АНСС, най-вече сред АМП. Те често 
са свързани с липса на надзор в процеса по набиране, неадекватни процедури по проверка на 
възрастта и изобилието от възможности за фалшифициране на документи за самоличност, но и 
с неблагоприятни социално-икономически условия, които карат семействата да принуждават 
децата си да се присъединят към АНСС от финансови съображения. [Набиране от въоръжени 
групировки, 5; Ключови социално-икономически показатели, 4.3.3]. 

Анализ на риска 

Не всички форми на детски труд следва да се считат за преследване. Оценката трябва да се 
извърши в светлината на от естеството на работата и възрастта на детето. Работа, която е 
вероятно да навреди на здравето, безопасността или морала на децата, може да се счита за 
достигаща по тежест преследването.20 Въздействието на детския труд върху достъпа до 
образование също следва да се отчете (вж. подраздел „Образование за децата и по-специално 
момичета“). Следва да се вземат предвид и други рискове, например участие в престъпни 
дейности и трафик. 

Неблагоприятният социално-икономически статут на детето и неговото семейство е значимо 
повлияващо риска обстоятелство в тази връзка. 

                                                           
20 Международна организация по труда (МОТ), Конвенция относно минималната възраст за приемане на 
работа, C138, 26 юни 1973 г., достъпно на 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138; Конвенция относно най-
тежките форми на детския труд, C182, 17 юни 1999 г., достъпно на 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182


56 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

в. Набиране на деца 

Вж. профила Лица в риск от принудително набиране от въоръжени групировки и подраздел 
„Детски труд“. 

г. Насилие срещу деца 

Обобщение на ИДП 

Злоупотребата с деца е типична за афганистанското общество. Децата в афганистанските 
семейства често се подлагат на телесни наказания, включително плесници, словесен тормоз, 
удряне, ритане и бой с тънки пръчки, електрически кабели и обувки. Сексуалното насилие над 
деца остава разпространен проблем, като над момичетата най-често се упражнява насилие в 
семействата или общностите им [Нападения в обществото, 5; Ключови социално-
икономически показатели, 4.1]. 

Практикуването на бача-бази се появява отново след края на управлението на талибаните. 
Според източници млади момчета на възраст средно 14 години биват отвличани и изчезват или 
могат да бъдат продадени от семействата си за пари. Участващите в практиката момчета може 
да бъдат обект на насилие и заплахи, да бъдат изнасилвани и държани в сексуално робство. 
Бача-бази не се счита за хомосексуалност. Афганистанската полиция и военните се считат за 
едни от главните извършители и често действат безнаказано. Момчетата бача-бази имат малко, 
ако не и никаква подкрепа от държавата, и извършителите рядко се преследват в контекста на 
слабото прилагане на законовия ред, корупция и официално съучастничество с извършители от 
сферата на правоприлагането. Съгласно новите разпоредби на Наказателния кодекс 
наказателното преследване на жертвите на бача-бази е незаконно; има данни обаче за случаи 
на лишаване от свобода на момчета, които са танцували [Ключови социално-икономически 
показатели, 4.3.3; Нападения в обществото, 5.1]. 

За насилието над момичета вж. също Жени —насилие основано на пола. 

Анализ на риска 

Сексуалното нападение и изнасилването се считат за преследване. В случай на други форми на 
насилие в оценката следва да се вземе предвид тежестта и повторяемостта на насилието. 

Не всички деца са изложени на такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения 
от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на вероятност молителят 
да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид повлияващите риска 
обстоятелства, например: пол (рисковете за момчетата и за момичетата може да се различават), 
възраст и външен вид (напр. момчетата без брада може да бъдат набелязани за бача-бази), 
възприемане на традиционни роли на половете в семейството, неблагоприятно социално-
икономическо положение на детето и на семейството и др. 

д. Образование за децата, и по-специално за момичета 

Обобщение на ИДП 

В Афганистан има две основни образователни системи: държавни училища и медресета — 
религиозни училища. Възникват и частни институции. 

От 2001 г. достъпът до образование в Афганистан значително се е увеличил, но поради силното 
разрастване на младежта в Афганистан и нестабилната конфликтна ситуация възможностите за 
обучение остават недостатъчни. Има липса на квалифициран преподавателски състав, и по-
специално на учителки, при които има тенденция да бъдат концентрирани в градските 
центрове. Според данните 45 % момичета и 62 % момчета са записани в началното училище, а 
в гимназия — 27 % момичета и 47 % момчета [Ключови социално-икономически фактори, 2.5]. 
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Талибаните често издават декларации, в които твърдят, че подкрепят образованието и обявяват 
пълна забрана на атаките над училища. Такива атаки вече не са системни, но все още се 
извършват. Настоящата цел на бунтовниците, изглежда, не е затварянето на училища, а по-скоро 
установяването на контрол над тях чрез избор на учебна програма, набиране на учители и 
редовни проверки [Нападения във връзка с конфликта, 1.2.4.3; вж. също профила 
Педагогически персонал]. 

Изглежда, няма ясни инструкции от талибанските лидери относно действията, които полевите 
командири следва да предприемат по отношение на момичетата в училищата. Все още обаче 
съществува умишлено ограничаване на достъпа на жените и момичетата до образование и 
закриване на училища за момичета, особено след завършване на шести клас (12-годишна 
възраст) в области под контрола на бунтовниците. Това като че ли зависи от местни 
споразумения между местни субекти, например бунтовнически групировки, влиятелни 
личности и местни държавни служители. Като цяло в Кабул, Херат и Мазари Шариф има 
образователни институции и достъпът до училища е по-добър. В градовете липсата на 
финансови ресурси или липсата на документация (за вътрешно разселени лица (ВРЛ) и 
завърнали се лица), изглежда, са главните пречки пред образованието на децата [Ключови 
икономически показатели, 2.5 и 4.4; Нападения във връзка с конфликта, 1.2.4]. 

Анализ на риска 

Общите недостатъци в образователната система и ограничените възможности за образование 
сами по себе си не могат да се считат за преследване, тъй като не са в резултат от умишлените 
действия на трета страна21. Същевременно в случай на умишлено ограничаване на достъпа до 
образование, по-специално за момичетата, това може да се счита за преследване. 

е. Непридружени деца без подкрепяща мрежа в Афганистан 

Този раздел се отнася до деца, които нямат родител или друг пълнолетен член на семейството, 
който да се грижи за тях в Афганистан. 

Обобщение на ИДП 

Като цяло може да се каже, че системата от сиропиталища в Афганистан, която осигурява 
подслон за приблизително 10 % от сираците, е недостатъчна. Има 84 центрове на мрежата за 
действия в защита на децата и 78 обитаеми сиропиталища. Условията на живот в институциите 
също са незадоволителни — липсва течаща вода, отопление, възможности за образование и 
развлечение. Афганистанската държава не разполага с пари и средства, за да подпомага всички 
сираци [Ключови социално-икономически показатели, 4.3.1]. 

Децата в сиропиталищата съобщават за психическо, физическо и сексуално насилие, както и че 
понякога са жертва на трафик на хора [Ключови социално-икономически показатели, 4.3.1]. 
Освен това подслоните често нямат капацитета да подкрепят травматизирани непълнолетни 
лица [Ключови социално-икономически показатели, 4.4.4]. 

Децата без подкрепяща мрежа, които попаднат извън системата от сиропиталища, най-
вероятно трябва сами да се защитават. Децата на улицата често прибягват до вредни механизми 
за справяне, например улична търговия, събиране на отпадъци, престъпления или злоупотреба 
с наркотици и са уязвими на трафик и експлоатация, включително сексуална [Ключови 
социално-икономически показатели, 4.3.2, 4.3.3 и 4.4.4]. 

Анализ на риска 

Липсата на подкрепяща мрежа сама по себе си не представлява преследване. Тя обаче 
значително засилва риска такива деца да бъдат изложени на деяния, които поради своята 
                                                           
21 Съд на ЕС, M’Bodj, т. 35—36. 
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тежест, повторяемост или натрупване може да се считат за преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 
Наличната информация показва, че в случая на деца трябва да се вземат под внимание 
конкретните обстоятелства на молителя, за да се определи дали може да се обоснове 
причинно-следствена връзка с мотив за преследване. 

В индивидуални случаи може да се установи връзка с (приписвано) политическо мнение (напр. 
момичета, които посещават училище в контролирана от талибаните област) или 
принадлежността към в определена социална група (напр. (бившите) бача-бази може да се 
считат за определена социална група въз основа на общо минало, което не може да бъде 
променено, поради което имат специфична идентичност, свързана със стигматизацията им от 
заобикалящото ги общество). 

 

11. Жени 

Позицията на жените и момичетата в Афганистан се характеризира с дълбоко вкоренени 
нагласи, силни културни убеждения и социални структури, които засилват дискриминацията; 
често срещани са нарушения на правата на човека въз основа на пола. 

Този профил обхваща специфични нарушения на правата на човека, на които може да бъдат 
подложени афганистанските жени, и по-специално: 

а. насилие, основано на пола 
б. вредни традиционни практики, свързани с брака. 

Във връзка с допълнителната необходимост от закрила на афганистанските жени се взема 
специално под внимание следното засилващо риска обстоятелство: 

в. липса на подкрепяща мрежа от страна на лице/лица от мъжки пол. 

Този профил включва също с допълнителни увеличаващи опасността елементи, например: 
г. жени с обществени роли 
д. жени, считани за „променени по западен модел“ 
е. жени, за които се счита, че са престъпили морални кодекси. 

Обобщенията на ИДП и анализите на риска са представени по-долу по подраздел. Анализът на 
потенциалната причинно-следствена връзка в случая на жените е представен в края на раздела. 

Обобщение на ИДП и анализ на риска 

а. Насилие, основано на пола 

Обобщение на ИДП 

Насилието срещу жени и момичета е повсеместен проблем в Афганистан, независимо от 
етническата група. 

За големи сегменти от афганистанското общество домашното насилие, например побой над 
съпругата, е допустимо; а макар че изнасилването е наказуемо по закон, изнасилването от 
съпруга не се взема под внимание [Нападения в обществото, 3.5]. Известно е, че жените, които 
напускат съпрузите си и търсят помощ от правителството, са връщани от полицията в 
семействата си или са лишавани от свобода заради „морални престъпления“ [Нападения в 
обществото, 3.4, 3.6.4 и 3.8.4]. 

В някои случаи жените успяват да достигнат до подслон; местата в подслоните обаче са 
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недостатъчни. Приблизителният брой на тези подслони варира между 14 и 29, а според данните 
шест от тях са в Кабул. Понеже се намират в градовете, за жените в селските райони е много 
трудно да достигнат до тях. Жените, които пребивават в тях, са в особено уязвимо положение, 
често без подкрепяща ги мрежа от лице/лица от мъжки пол. Обществото счита безопасните 
квартири и подслоните като места на неморалност или такива, които са свързани със „западни 
идеи“, или за причината за разбити семейства или социален ред [Нападения в обществото, 3.5 
и 3.8.5; Ключови социално-икономически показатели, 3.8.5]. 

Сексуалният тормоз на работното място, включително в силите за сигурност, и публичният 
тормоз, включително в градските зони, са често срещани проблеми в Афганистан [Нападения в 
обществото, 3.2 и 3.3]. Има данни за нападения с киселина, включително в Кабул и Херат. 
Посочваните причини за нападения с проява на насилие срещу жени в обществото включват 
например отхвърляне на предложения за брак, искане на развод или посещаване на училище 
[Нападения в обществото, 3.2, 3.4 и 3.5]. 

Като цяло достъпът на жените до правосъдие, съдилища и правна помощ във връзка с основано 
на пола насилие е ограничен [Нападения в обществото, 3.8.1; Ключови социално-
икономически показатели, 3.8]. Жените, които повдигат обвинения, биват стигматизирани и не 
се ползват с доверие. Ако извършителят не е бил съпруг, жените, жертви на сексуално насилие, 
тормоз или изнасилване могат да бъдат изложени на риск от наказание, свързано със зина 
[Нападения в обществото, 3.5, 3.8.1 и 3.8.4]. 

Анализ на риска 

Сексуалното нападение и изнасилването се считат за преследване. В случай на други форми на 
насилие в оценката следва да се вземе предвид тежестта и повторяемостта на насилието. 

Не всички жени са изложени на такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения 
от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на вероятност молителят 
да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид повлияващите риска 
обстоятелства, например: възприемане на традиционни роли на половете в семейството, 
неблагоприятно социално-икономическо положение, тип работа и работна среда (за жените, 
работещи извън дома), и др. 

б. Вредни традиционни практики, свързани с брака 

Обобщение на ИДП 

Бракът в Афганистан варира в обхвата от избор до принуда. Принудителният брак, особено за 
момичетата и жените, е често срещано явление в Афганистан [Ключови социално-икономически 
показатели, 4.1; Нападения в рамките на обществото, 3.4]. 

Традиционните практики, свързани с брака, са обичайни и често могат да създават или да водят 
до ситуации на принудителен брак и насилие срещу жени. Такива общи практики включват: 

 годеж в детска възраст, особено съгласно кодекса Пущунвали („пътят на пущуна“) 
 многобрачие 
 размяна на неомъжени дъщери между семействата 
 баад, според който момичета биват търгувани с цел уреждане на семейни дългове или 

спорове, особено между пущуните и в селските райони. Баад е забранен със закон, но 
той рядко се прилага или налага. 

 и др. 
[Нападения в обществото, 3.4] 

Според афганистанското гражданско право, както и в ислямското право, за встъпване в брак е 
необходимо съгласие. В афганистанското гражданско право също е предвидено минималната 
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възраст да бъде 16 години. Това обаче не се изпълнява ефективно в практиката. Хората в 
Афганистан имат ограничена възможност за собствен избор по отношение на брака. Ранният 
брак е широкоразпространена практика, която се извършва главно в селските райони. Според 
проучване, проведено през 2015 г., 45 % от афганистанските жени се омъжват до 18 годишна 
възраст. [Нападения в обществото, 3.4]. 

Отказът на уреден брак или предложение може да доведе до насилие за въпросните жени и 
момичета и/или техните семейства, както и до кръвни вражди [Нападения в обществото, 3.4 
и 3.7]. 

Традиционните практики, свързани с брака, могат да бъдат свързани и с други форми на 
насилие, например побой и сексуално насилие [Нападения в обществото, 3.4 и 3.5]. 

Жените, търсещи закрила, са изправени пред предубедена по отношение на пола и 
дискриминационна правосъдна система [Ключови социално-икономически показатели, 3.8]. 

Анализ на риска 

Традиционните практики, свързани с брака в Афганистан, може да се считат за преследване, в 
зависимост от специфичната практика и конкретните обстоятелства на молителя. Освен това те 
могат да бъдат свързани с други форми на насилие, например свързано с пола и със защита на 
честта насилие. 

Не всички жени и момичета с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се 
установят основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна 
степен на вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: ранна възраст (по-специално под 16 години), 
област на произход (засягаща по-специално селски райони), етническа принадлежност (напр. 
пущуни), възприемане на традиционни роли на половете в семейството, неблагоприятно 
социално-икономическо положение на семейството, местна власт/влияние на (потенциалния) 
съпруг и неговото семейство или обкръжение и др. 

в. Жени с обществени роли 

Този подраздел обхваща жени, за които се счита, че имат обществена роля в Афганистан, 
например позиция в правителството, правоприлагането, образованието, медицинските грижи, 
НПО или медиите. 

Обобщение на ИДП 

Съществуват много обществени и семейни ограничения за жените [Нападения в обществото, 
3.1]. Повечето жени с обществени роли се сблъскват със сплашване, заплахи, насилие или 
убийства. Жените, които работят извън дома, като цяло са изложени на чест сексуален тормоз 
или насилие на работното място [Нападения в рамките на конфликта, 1.1.5.3, 1.2.1.1, 1.2.4.4, 
1.2.9.1 и 1.2.9.2; Нападения в обществото, 3.3] и обществото може да гледа на тях като 
престъпващи моралните кодекси и нанасящи позор на семейството (напр. жените в 
правоприлагането), както и като на „неафганистанки“ или „западнячки“ (напр. журналистки) 
[Нападения в обществото, 3.3.2 и 3.3.3]. 

Жените с обществени роли могат да бъдат предмет на малтретиране от бунтовнически 
групировки [Нападения в рамките на конфликта, 1.2.1.1, 1.2.9.1 и 1.2.9.2], от семейството или 
клана на жената, както и от обществото като цяло [Нападения в обществото, 3.3]. 

Жените, търсещи закрила, са изправени пред предубедена по отношение на пола и 
дискриминационна правосъдна система [Ключови социално-икономически показатели, 3.8]. 

Анализ на риска 
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Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство и отвличане). 

Не всички жени с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: област на произход (засягаща по-специално 
селските райони), консервативна среда, видимост на молителя (напр. естество на работата, 
публични заявления, възприемани отрицателно от субекта на преследване), възприемане на 
традиционни роли на половете от семейството или обкръжението и др. 

г. Жени, за които се счита, че са престъпили морални кодекси 

Вж. профила Лица, за които се счита, че са престъпили морални кодекси. 

д. Жени, считани за „променени по западен модел“ 

Вж. профила Лица, считани за „променени по западен модел“. 

е. Липса на подкрепяща мрежа от лице/лица от мъжки пол 

Обобщение на ИДП 

Афганистанското общество е доминирано от мъжете. Необходимо е мъж, член на семейството, 
който да придружава жените. Жените, които излизат навън сами или ходят на работа, често 
стават обект на сексуален тормоз по улиците. Неомъжените жени са подложени на най-много 
ограничения, особено в селските райони, в средната и по-ниските класи, както и сред пущуните 
[Ключови социално-икономически показатели, 5.5]. Освен това живеенето самостоятелно се 
свързва с непристойно поведение и потенциално може да доведе до обвинения в „морални 
престъпления“ [Нападения в обществото, 3.8.6]. 

Няма скорошна статистика относно разводите в Афганистан, но може да се каже, че разводът се 
счита за табу в по-голямата част от афганистанското общество, и по-специално в селските 
райони. Не се извършва често и по-лесно се разрешава на мъже, отколкото на жени. 
Разведените жени са в несигурно положение, при което може да не могат да се върнат в дома 
на семейството на бащите си или може да им бъдат в тежест. Стават предмет и на отрицателни 
нагласи и тормоз в обществото [Нападения в обществото, 3.8.3 и 3.8.6]. 

Анализ на риска 

Липсата на подкрепяща ги мрежа от лице/лица от мъжки пол сама по себе си не представлява 
преследване. Тя обаче значително засилва риска такива жени да бъдат изложени на деяния, 
които поради своята тежест, повторяемост или натрупване биха могли да бъдат считани за 
преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че в случая на жени трябва да се вземат под внимание 
конкретните обстоятелства на молителя, за да се определи дали може да се обоснове 
причинно-следствена връзка с мотив за преследване. 

В индивидуални случаи би могла да бъде открита връзка с (приписвано) политическо мнение 
(напр. жени с обществени роли) или с принадлежност към определена социална група (напр. 
жени в Афганистан, които не живеят според традиционните роли на половете, могат да бъдат 
считани за конкретна социална група въз основа на общи характеристики или убеждение, което 
е толкова фундаментално за идентичността или самосъзнанието, че не следва да бъдат 
принуждавани да го отхвърлят, и въз основа на отличителната им идентичност в заобикалящото 
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общество). 

12. Лица, за които се счита, че са престъпили морални кодекси 

Този профил обхваща лица, чиито действия или положение се считат за престъпващи моралните 
кодекси и за позор за семейната чест. 

Обобщение на ИДП 

Насилието, свързано със защита на честта, особено, но и не изключително срещу жени, е често 
срещано явление в Афганистан. Обвинението в позор срещу жена само по себе си може да бъде 
счетено за срам за семейството. В Наказателния кодекс са предвидени не толкова тежки 
наказания за убийства в защита на честта [Нападения в обществото, 3.7 и 7.2]. 

Зина е морално престъпление, считано за срамно в Афганистан, и заради него може да бъдат 
наказвани както жени, така и мъже. Това е широко понятие за всякакъв вид поведение извън 
нормата: секс извън брака, незаконни сексуални връзки, прелюбодейство и секс преди брака. 
[Нападения в обществото, 3.6]. Зина може да бъде вменено и на жена в случай на изнасилване 
или сексуално нападение [Нападения в обществото, 3.5]. Това може да доведе до заплахи и 
насилие, свързано със защитата на честта, включително убийства на честта. Зина е наказуемо 
както съгласно Наказателния кодекс, така и съгласно шариата. Преследването във връзка със 
зина засяга в по-голяма степен жените; наказанието за жените също е по-тежко [Нападения в 
обществото, 3.6.1 и 3.6.6]. 

Лицата и двойките, за които бъде установено, че са извършили зина, като обща практика биват 
осъждани на лишаване от свобода и им се прилагат телесни наказания [Нападения в 
обществото, 3.6.4]. В селските райони, където правителството има по-малък или никакъв 
контрол, е имало данни за извънсъдебни наказания от бунтовнически групировки, например 
талибаните и местните влиятелни личности, включително екзекуции, удари с камшик и побои 
[Нападения в обществото, 3.6.5]. 

Жените, търсещи закрила, са изправени пред предубедена по отношение на пола и 
дискриминационна правосъдна система [Ключови социално-икономически показатели, 3.8]. 
Жените, които напускат дома си, често се връщат обратно при семейството си от полицията или 
биват лишени от свобода заради „морални престъпления“. Когато бъдат задържани, те стават 
предмет на допълнително сексуално насилие или тормоз от служителите [Нападения в 
обществото, 3.6.4 и 3.8.4]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. лишаване от свобода, телесно наказание 
и убийство). 

Държавата потенциално може да се счита за субект на преследване. Преследване може да се 
извършва от бунтовнически групировки, както и от семейството и/или обществото като цяло, 
тъй като в Афганистан търпимостта на обществото към престъпването на морала и кодексите на 
честта е ниска. 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: пол (рискът е по-висок за жените), област на 
произход (засягаща по-специално селските райони), консервативна среда, възприемане на 
традиционни роли на половете от семейството, власт/влияние на свързаните участници и др. 
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Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че за този профил трябва да се вземат под внимание 
конкретните обстоятелства на молителя, за да се определи дали може да се обоснове 
причинно-следствена връзка с мотив за преследване. 

В индивидуални случаи би могла да се установи връзка с религия и/или (приписвано) 
политическо мнение, или принадлежност към определена социална група (напр. момичетата, 
които престъпват моралните кодекси, могат да се считат за определена социална група въз 
основа на общо минало, което не може да бъде променено, поради което имат специфична 
идентичност, свързана със стигматизацията им от заобикалящото ги общество). 

 

13. Лица, считани за „променени по западен модел“ 

Този профил обхваща лица, които се считат за „променени по западен модел“ поради например 
тяхното поведение, външен вид и изразявани мнения, считани за „неафганистански“. Той може 
да включва лица, които се връщат в Афганистан, след като са прекарали време в западни 
държави. 

Обобщение на ИДП 

Като цяло може да се каже, че е възможно афганистанци, които припознават западните 
ценности, да бъдат нападани от бунтовнически групировки, тъй като може да бъдат считани за 
изповядващи неислямски или проправителствени убеждения или за шпиони [Нападения в 
обществото, 8.2]. 

Що се отнася до обществото, следва да се прави разграничение от гледна точка на нагласите 
спрямо мъжете, от една страна, и спрямо жените, от друга. 

За афганистанските жени и деца, които са свикнали със свободите и независимостта на Запад, 
може да бъде трудно да се приспособят към социалните ограничения в Афганистан. Жените 
може да бъдат считани за „променени по западен модел“ и когато работят извън дома или имат 
висше образование. Жените, считани за „променени по западен модел“, може да бъдат считани 
за нарушаващи културните, социалните и религиозните норми и да бъдат подлагани на насилие 
от семейството си, консервативните елементи на обществото и бунтовниците [Нападения в 
обществото, 8.10]. 

Що се отнася до мъжете, социалните нагласи спрямо „променените по западен модел“ лица са 
смесени. Докладвани са много малко случаи на инциденти, свързани с „повлияване от Запада“. 
[Нападения в обществото, 8.6 и 8.8]. 

Някои слоеве на обществото, главно в градовете (напр. Кабул), са отворени за западните 
възгледи, докато други сегменти, главно в селските райони или консервативни среди, са против 
тях [Нападения в обществото, 8.6]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, могат да се считат за 
преследване, и по-специално спрямо жени (напр. насилие от членове на семейството, 
консервативни елементи в обществото и бунтовници). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: пол (рискът е по-висок за жените), поведенията, 
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възприемани от молителя, област на произход (засягаща по-специално селските райони), 
консервативна среда, възприемане на традиционни роли на половете от семейството, възраст 
(за децата може да е трудно да се приспособят (обратно) към социалните ограничения на 
Афганистан), видимост на молителя и др. 

Като цяло рискът от преследване за мъжете, считани за „променени по западен модел“, е 
минимален и зависи от специфичните конкретни обстоятелства. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че за този профил трябва да се вземат под внимание 
конкретните обстоятелства на молителя, за да се определи дали може да се обоснове 
причинно-следствена връзка с мотив за преследване. 

В индивидуални случаи би могла да бъде открита връзка с религията и/или (приписвано) 
политическо мнение, или принадлежност към определена социална група (напр. жените, 
„променени по западен модел“, могат да бъдат считани за конкретна социална група въз основа 
на общи характеристики или убеждение, което е толкова фундаментално за идентичността или 
самосъзнанието, че не следва да бъдат принуждавани да го отхвърлят, и въз основа на 
отличителната им идентичност в заобикалящото общество). 

 

14. ЛГБТ лица 

Този профил обхваща лица, за които се счита, че не спазват социалните норми поради своята 
сексуална ориентация и/или полова идентичност. 

Обобщение на ИДП 

В афганистанското общество сексуалността не е нещо, което се обсъжда. Следователно може да 
бъде получена малко информация за ЛГБТ лица и тяхното положение в обществото [Нападения 
в обществото, 4]. 

За въпроси, свързани с практикуването на бача-бази, която не се счита за хомосексуалност в 
афганистанското общество, вж. специфичния подраздел „Насилие срещу деца“. 

И в Наказателния кодекс, и в шариата половите контакти между лица от един и същи пол са 
наказуеми, включително със смъртно наказание. Макар че афганистанската държава не е 
изпълнявала смъртното наказание за хомосексуални актове по взаимно съгласие между 
пълнолетни лица в личния живот, има данни за лишаване от свобода и тормоз от полицията, 
включително обири и изнасилвания на гейове [Нападения в обществото, 4.1]. 

Извършват се и нападения, и извънсъдебни наказания от бунтовнически групировки. През 
2015 г. бяха предоставени данни, че талибаните са осъдили двама мъже и подрастващо момче 
на екзекуция заради хомосексуалност [Насилие в обществото, 4.1]. 

ЛГБТ лицата също са под заплаха от страна на своите семейства и обществото. Практиките на 
полови контакти между лица от един и същи пол остават скрити и са силно стигматизирани, ако 
бъдат засегнати публично. Идентифицирането със сексуална ориентация или самоличност 
извън нормите на хетеросексуалността е социално табу и се счита за неислямско. В някои 
източници се споменава за дискриминация, включително в здравните услуги и заетостта, 
нападения, заплахи, изнасилвания, изнудване и арести [Нападения в обществото, 4.2]. 

Въпреки че в Афганистан има традиции на „трети пол“, при които лица се идентифицират извън 
категориите „мъж“ и „жена“, тези хора не са законно признати и функционират в периферията 
на обществото [Нападения в обществото, 4.2.1]. 
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Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени ЛГБТ лицата, са с толкова тежко естество, че 
следва да се считат за преследване (напр. изнасилване, екзекуции, убийства). 

Държавата може да се счита за субект на преследване. Преследване може да се извършва също 
от бунтовнически групировки, както и от семейството на ЛГБТ лицата и/или обществото като 
цяло, тъй като в Афганистан търпимостта на обществото към лицата със сексуални или полови 
самоличности, които се отклоняват от „нормата“, е ниска. 

Трябва да се отбележи, че от молителя не може да се очаква да скрие своята сексуална 
ориентация или полова идентичност.22 

В случая на ЛГБТ молители като цяло трябва да се потвърдят основателни опасения от 
преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с принадлежност към определена социална група въз основа на общи характеристики 
или убеждение, което е толкова фундаментално за идентичността на молителя, че той или тя не 
следва да бъде принуждаван да го отхвърля; въз основа на отличителната им идентичност в 
Афганистан и понеже се възприемат като различни от заобикалящото общество.23 

 

15. Лица, живеещи с увреждания, и лица със сериозни здравословни проблеми 

Този профил обхваща хора с увреждания, включително психически, както и хора със сериозни 
здравословни проблеми, например ХИВ, проблеми с психичното здраве, здравословни 
проблеми, свързани с пристрастеност към наркотици и др. 

Обобщение на ИДП 

Афганистанското правителство не разполага със средства, за да управлява и поддържа своите 
здравни заведения, а болниците, особено тези извън градовете, като цяло не могат да осигурят 
адекватна грижа и обикновени лекарства. Освен публичните здравни заведения има широко 
използван, но много скъп частен сектор [Ключови социално-икономически показатели, 2.6.2]. 

В държавата има една специализирана болница за психично здраве, а във всички провинции 
има клиники за психично здраве. Въпреки това държавата продължава да страда от липса на 
обучени специалисти [Ключови социално-икономически показатели, 2.6.6]. 

В Афганистан хората с умствени и физически увреждания често са стигматизирани. Понякога се 
счита, че състоянието им е причинено поради „престъпление срещу Бога“. Има случаи на 
малтретиране на тези хора от обществото и/или от техните семейства. Жените, разселените 
лица и завърналите се мигранти с проблеми с психичното здраве са особено уязвими. Има и 
липса на подходяща инфраструктура, която обхваща нуждите на хората с увреждания. 
Съществуващите структури до голяма степен са концентрирани в градските центрове [Насоки за 
определяне на критериите на ВКБООН, стр. 65;24 Ключови социално-икономически 

                                                           
22 Решение на Съда от 7 ноември 2013 г., Minister voor Immigratie en Asiel/X и Y и Z /Minister voor Immigratie en Asiel, 
съединени дела C-199/12—C201/12, т. 70—76. 
23 Съд на ЕС, X, Y и Z, т. 45—49. 
24 ВКБООН, ‘Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan’ 
(„Насоки на ВКБООН за оценка на нуждата от международна закрила на лица от Афганистан, търсещи 
убежище“), 19 април 2016 г., HCR/EG/AFG/16/02, достъпно на http://www.refworld.org/docid/570f96564.html. 

http://www.refworld.org/docid/570f96564.html
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показатели, 2.6.5]. 

Анализ на риска 

Липсата на персонал и адекватна инфраструктура за да отговори правилно на нуждите на хората 
с (тежки) здравословни проблеми не отговаря на изискването субект на преследване или тежки 
посегателства да бъде идентифициран в съответствие с член 6 от ДП, освен ако гражданинът на 
трета държава не е умишлено лишен от медицински грижи.25 

В случаите на лица, живеещи с психически и физически увреждания, при индивидуалната 
оценка дали дискриминацията и малтретирането от обществото и/или семейството могат да се 
считат за преследване, трябва да се вземе предвид сериозността и/или повторяемостта на 
действията или дали те възникват в резултат на натрупване на различни мерки. 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: естество и видимост на умственото или 
физическото увреждане, отрицателно възприемане от семейството и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица, живеещи с видими психически или 
физически увреждания, може да се дължи на принадлежност към определена социална група, 
характеризираща се с присъща специфична и отличителна идентичност, свързана с тяхната 
стигматизация от заобикалящото общество. 

 

16. Лица, за които се счита, че са извършили богохулство и/или 
вероотстъпничество 

Този профил обхваща лица, за които се счита, че са изоставили или са се отказали от 
религиозната вяра или принципите на исляма (вероотстъпничество), както и лица, за които се 
счита, че са говорили кощунствено за Бог или свещени неща (богохулство). Това включва лица, 
преминали към нова вяра въз основа на искреното си вътрешно убеждение (приели друга вяра), 
както и лица, които нямат вяра или не вярват в Бог (атеисти). Може да се отбележи, че често 
споменатите основания се посочват на място (член 5 от ДП). 

Обобщение на ИДП 

В Афганистан богохулството е наказуемо със смърт или лишаване от свобода до 20 години. 
Лицата, извършили богохулство, имат три дни да поправят поведението си, в противен случай 
се наказват със смърт. Освен това със закон от 2004 г. са забранени писанията и публикуваните 
материали, считани за оскърбителни за исляма или други вярвания [Насилие в обществото, 
2.1]. Има данни за случаи на присъди лишаване от свобода по обвинения в богохулство [Насилие 
в обществото, 2.2]. Сред обществото в Афганистан има ниска търпимост към критиката на 
исляма, като тя се счита за противоречаща на религията и може да бъде преследвана като 
богохулство [Насилие в обществото, 2.2 и 2.4]. 

Вероотстъпничеството също е наказуемо със смърт, лишаване от свобода или конфискация на 
имущество [Насилие в обществото, 2.1]. Вероотстъпничеството е тежко престъпление и 
въпреки че според данните рядко се преследва, е имало и такива случаи в миналото [Насилие в 
обществото, 2.2]. Децата на вероотстъпниците продължават да се считат за мюсюлмани, освен 

                                                           
25 Съд на ЕС, M’Bodj, т. 35—36. 
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ако не достигнат зряла възраст, без да се върнат към исляма, като в такъв случай също може да 
бъдат убити [Насилие в обществото, 2.1]. Лицата, считани за вероотстъпници, са изправени 
пред риска от тежки нападения, които може да водят до смърт, без да бъдат изправяни пред 
съд [Насилие в обществото, 2.4]. 

Талибаните считат лицата, които проповядват против тях или противоречат на техните 
тълкувания на исляма, за „вероотстъпници“ [Нападения в обществото, 2.7]. 

Според ИДХ мюсюлманските съюзници на Запада, но и лицата, които практикуват форми на 
„нечист“ ислям, което включва несунити и сунити, които практикуват суфизъм или други 
мистични учения на исляма, могат да се определят като „вероотстъпници“ [Нападения в 
обществото, 2.8]. 

Лицата, чиито възгледи могат да се считат за отклоняващи се от исляма, например приели друга 
вяра, атеисти и секуларисти, не могат да изразяват открито своите възгледи или нагласи спрямо 
исляма поради риск от наказания или насилие, включително от семействата им. Освен това 
такива лица трябва да изглеждат като мюсюлмани и да оправдават поведенческите религиозни 
и културни очаквания от местната им среда, без това да бъде отражение на вътрешното им 
убеждение [Насилие в обществото, 2.4]. 

По-специално преминаването от ислям към друга вяра се счита за сериозно престъпление 
съгласно ислямското право. То е наказуемо със смърт, с обезглавяване за мъже и с доживотно 
лишаване от свобода за жени. Съгласно ислямското право лицата получават три дни да отрекат 
преминаването, в противен случаи ще бъдат наказани. Освен това обществото е враждебно 
настроено към тях [Насилие в обществото, 2.1 и 2.3]. 

Броят на приелите християнството афганистанци нараства, но в Афганистан през последното 
десетилетие има данни само за няколко новопокръстени. Мерките, които държавата 
предприема спрямо тях, са да ги прикани да се отрекат, в противен случай рискуват 
експулсиране от страната [Насилие в обществото, 2.3]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. смъртно наказание, убийство, тежки 
нападения). 

Когато разглежда такива молби, служителят трябва да има предвид, че не може обосновано да 
се очаква молителят да се откаже от своите религиозни практики26. По подобен начин от 
молителя не може да се очаква да изглежда мюсюлманин, при условие че има нетеистични или 
атеистични възгледи. 

В случаите на лица, считани за вероотстъпници или богохулници, като цяло трябва да се 
потвърдят основателни опасения от преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с религия. 

 

17. Етнически и религиозни малцинства 

В контекста на Афганистан етносът и религията често са взаимосвързани. В настоящата глава са 

                                                           
26 Решение на Съда от 5 септември 2012 г., Bundesrepublik Deutschland/Y и Z, съединени дела C-71/11 и C-99/11, т. 80. 
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разгледани някои етнически и/или религиозни малцинства. 

а. Лица с хазарски произход 

Този профил включва хора с хазарска етническа принадлежност. Лицата с хазарска 
принадлежност изповядват главно шиитски ислям и двата профила следва да се разглеждат 
заедно. 

По-голямата част от хазарското население живее в Хазараджат. Хазарите са добре представени 
и в повечето градове, включително Кабул. 

Хазарите обикновено могат да се разпознаят по външния вид. 

Обобщение на ИДП 

От падането на талибанския режим позицията на хазарите в обществото се е подобрила, а 
афганистанската конституция включва хазарите като едни от народите, които съставят нацията 
на Афганистан [Нападения в рамките на конфликта, 1.2.10.1]. Няма информация за 
малтретиране от държавата [Нападения в рамките на конфликта, 2.5]. 

Имало е случаи на атаки над хазари от бунтовнически групировки, особено на местата за 
събиране на хазарите/шиитите, например религиозни чествания или политически 
демонстрации. Такива атаки може да бъдат свързани с тяхната религия (вж. профила относно 
шиитите). Като други причини има данни за нападения от ИДХ над хазарите поради 
предполагаемата им близост и подкрепа на Иран и борбата срещу Ислямска държава в Сирия 
[Нападения в рамките на конфликта, 1.2.10.3]. 

Има случаи на отвличания или убийства на граждани хазари при пътуване из страната. Въз 
основа на съобщените данни за инциденти, при които са набелязвани и убивани или отвличани 
пътници хазари, могат да бъдат открити и други причини, например неполитически спорове в 
общността или принадлежност на лицето към АНСС, работа в правителството или в сектора на 
НПО и др., с които са свързани инциденти и с други профили [Нападения в рамките на 
конфликти, 1.2.10.2]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство, отвличане, сектантски атаки). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. Обикновено единствено хазарската етническа 
принадлежност не би довела до основателни опасения от преследване. В индивидуалната 
оценка дали има разумна степен на вероятност молителят да бъде подложен на преследване 
следва да се вземат предвид повлияващите риска обстоятелства, например: област на произход 
и сфера на работа (напр. области, в които ИДХ има оперативно присъствие), професия, участие 
в религиозни практики, политическа дейност и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването единствено по причина на принадлежност 
на лицето към хазарите (раса/национално) не е често разпространено в Афганистан. Ако 
молителят изповядва шиитски ислям, може да има преследване по причини, свързани с 
религията. В зависимост от конкретните обстоятелства преследването може да бъде и по 
причини, свързани с (приписвано) политическо мнение (напр. връзки с правителството, 
предполагаема подкрепа на Иран). 
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б. Шиити, включително исмаилити 

Този профил включва хора, които изповядват шиитски ислям. В Афганистан от 10 до 15 % от 
населението са мюсюлмани шиити. По-голямата част от тях са етнически хазари и двата профила 
следва да се разглеждат заедно. 

Обобщение на ИДП 

Шиитската общност е непропорционално представена сред цивилните жертви в Кабул и Херат. 
Има данни за атаки срещу шиити, особено на местата за събиране на шиитите, например в 
джамии, и по време на религиозни чествания и политически демонстрации [Нападения в 
рамките на конфликта, 1.2.10.2]. 

По-специално ИДХ е извършвала атаки над шиитски мюсюлмански общности в градовете. 
Следва да се отбележи обаче, че териториалният обсег на ИДХ е ограничен [Състояние на 
сигурността (декември 2017 г.), 1.6.3; Нападения в рамките на конфликти, 1.2.10.3; 1.5.1.1]. 

Има данни за случаи на дискриминация срещу шиитската общност [Нападения в рамките на 
конфликти, 1.2.10.2 и 2.5]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. сектантски атаки). Когато въпросните 
деяния са (единствено) дискриминационни мерки, при индивидуалната оценка дали 
дискриминацията може да се счита за преследване трябва да се вземе предвид сериозността 
и/или повторяемостта на деянията или дали те възникват в резултат на натрупване на различни 
мерки. 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: област на произход (напр. области, в които ИДХ 
има оперативно присъствие), участие в религиозни практики, политическа дейност и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с религия. 

 

в. Индуси и сикхи 

Този профил включва хора, които изповядват индуизъм или сикхска вяра. В Афганистан живеят 
приблизително 900 индуси или сикхи [Нападения в обществото, 2.6]. 

Обобщение на ИДП 

Съгласно конституцията и законите индусите и сикхите са признати и защитени като 
равноправни с мюсюлманите граждани. Няма информация за малтретиране от държавата или 
от бунтовнически групировки. Членовете на тези малцинствени общности понякога служат в 
правителството. 

Индуси и сикхи са били обект на дискриминация в обществото, тормоз и случаи на насилие в 
обществото в Афганистан [Нападения в обществото, 2.6]. 

Анализ на риска 
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В индивидуалната оценка дали дискриминацията може да се счита за преследване трябва да се 
вземе предвид сериозността и/или повторяемостта на действията или дали те възникват в 
резултат на натрупване на различни мерки. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с религия. 

 

г. Лица от Бахайска общност 

Този профил включва хора, които изповядват бахайска вяра. 

Обобщение на ИДП 

Източниците сочат, че бахайската вяра се счита за форма на светотатство въз основа на фетва, 
издадена през 2007 г. от Генералния отдел за фетви и отчети към Върховния съд. Според 
решението практикуващите и преминалите към бахайската вяра се считат за „неверници“ или 
„вероотстъпници“. Няма обаче данни от 2016 г. практикуващи бахайството да са нападани 
поради което и да е от тези престъпления [Нападения в обществото, 2.5]. 

Анализ на риска 

Деянията, на които може да бъдат подложени лицата с такъв профил, са с толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. смъртно наказание, тежки нападения). 

В случая на бахайската общност (считани за богохулници или вероотстъпници) като цяло трябва 
да се потвърдят основателни опасения от преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че преследването на лица с този профил е по причини, 
свързани с религия. 

Вж. също профила по-горе относно Лица, за които се счита, че са извършили богохулство 
и/или вероотстъпничество. 

 

18. Лица, замесени в кръвна вражда и спорове за земя 

а. Кръвни вражди 

Кръвните вражди с цел отмъщение могат да бъдат в резултат на лично насилие или злодеяние, 
считано за насочено срещу честта, спорове, свързани със земя, или в контекста на семейни 
конфликти и отношения [Нападения в обществото, 7.1]. 

Обобщение на ИДП 

Обикновено кръвни вражди възникват между недържавни участници, например в определени 
етнически подгрупи и главно в области, където правителството и законовият ред са слаби или 
не съществуват [Нападения в обществото, 7.1]. Влиянието на племенния контекст на кръвните 
вражди не е толкова силно в големите градове, но това не означава автоматично, че кръвната 
вражда може напълно да бъде избегната чрез смяна на местожителството [Насилие в 
обществото, 7.7.4]. 

Такива вражди могат да бъдат изключително тежки (напр. убийства) и да продължават 
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поколения наред [Насилие в обществото, 7.3]. Налаганите от обществото и семейството 
задължения за извършване на отмъщение са силни и е трудно да се устои или да се избегне 
кръвната вражда [Нападения в обществото, 7.7.4]. Кръвни вражди възникват главно сред 
пущуните, но се практикува и в други етнически групи в Афганистан [Нападения в обществото, 
7.1]. 

Пълнолетните мъже са най-честият обект на кръвни вражди. Обикновено отмъщението се 
извършва срещу братята или други преки мъже роднини на извършителя [Нападения в 
обществото, 7.6]. 

Обикновено жените и децата са изключени като преки обекти на убийства за отмъщение в 
кръвните вражди. Има обаче примери в медиите за деца и жени, за които се предполага, че са 
убити във връзка с кръвна вражда или възмездие [Нападения в обществото, 7.6]. 

В някои случаи кръвните вражди могат да се избегнат чрез искане на прошка („нанаватай“, или 
помилване) от накърнената страна и молба да не се извършва „бадал“ (при което извършителят 
се обръща към засегнатата страна с молба за прошка или чрез джирга с местни племенни 
старейшини и улеми); жените обаче са изключени от такива форуми [Нападения в обществото, 
7.7.1]. 

Анализ на риска 

Лицата с такъв профила може да бъдат подложени на деяния, които са от толкова тежко 
естество, че следва да се считат за преследване (напр. убийство). 

За мъже, които са преки участници в кръвна вражда, като цяло трябва да се потвърдят 
основателни опасения от преследване. За жени, деца и мъже, които не са толкова пряко 
свързани с враждата, в индивидуалната оценка дали има разумна степен на вероятност 
молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид повлияващите риска 
обстоятелства, например: интензивност на кръвната вражда, произход от области със слабо 
прилагане на законовия ред и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Членовете на семейството, които са участници в кръвна вражда, може да се считат за 
принадлежащи към определена социална група, определяща се с присъща характеристика (т.е. 
член на семейството) и поради факта, че семействата се познават и имат отличителна 
идентичност в заобикалящото общество. 

 

б. Спорове за земя 

Споровете за земя са обичайни за Афганистан поради разпокъсаното узаконяване/регистриране 
на земя, движенията на голям брой население и бързата урбанизация, проточилото се 
положение на конфликт и слабото прилагане на законовия ред [Нападения в обществото, 6]. 

Обобщение на ИДП 

Спорове за земя възникват между отделни лица и семейства и понякога в тях може да участват 
влиятелни елитни личности или бунтовнически групировки. Те възникват в цялата страна и сред 
всички етнически групи. В селските райони конфликтите, свързани със земя, могат да се 
увеличат и да обхванат цели семейства, общности, етноси, племена или кланове в едно племе 
[Нападения в обществото, 6]. 

Конфликтите, свързани със земя, могат бързо да ескалират и да станат агресивни, като понякога 
се превръщат в дребни въоръжени конфликти, както и кръвни вражди. Приблизително 70 % от 
особено жестоките престъпления, например убийство, се дължат на спорове за собственост над 
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земя. Има данни за случаи на семейства и лица, участващи в конфликти, свързани със земя и 
имущество в различни региони на Афганистан, довели до убийства и смъртни случаи 
[Нападения в обществото, 6.1]. 

Слабото прилагане на законовия ред създава възможност за влиятелни личности да оказват 
въздействие върху администрацията с цел изготвяне на фалшифицирани документи, а 
съдебната власт им позволява да действат безнаказано [Нападения в обществото, 6.4.1, 6.4.2 
и 7.7.3; Ключови социално-икономически показатели, 3.5.4]. В решаването на спорове както 
при официалните, така и при неофициалните механизми е налице пристрастност към влиятелни 
богати мъже, елити и доминиращи народности [Нападения в обществото, 6.4.1 и 6.4.4]. 

Анализ на риска 

Загубата на земя сама по себе си не представлява преследване. Същевременно насилието в 
резултат на спорове за земя, както и липсата на ефективна правна система, която да го 
предотвратява, може да доведе до тежки нарушения на основните права на човека, което 
следва да се счита за преследване (напр. убийство). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
повлияващите риска обстоятелства, например: агресивен характер на спора, власт/влияние на 
участниците в спора за земя, области на произход със слабо прилагане на законовия ред и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че в случая на насилие, свързано със спорове за земя, като цяло 
няма причинно-следствена връзка с мотив за преследване от Конвенцията. Това не накърнява 
индивидуалните случаи, в които може да се установи причинно-следствена връзка въз основа 
на допълнителни обстоятелства (напр. етнос, спор за земя, който води до кръвна вражда, и др.). 

 За този профил може да имат значение съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 

 

19. Лица, обвинени в обикновени престъпления 

Този профил обхваща хората, които са обвинени в обикновени престъпления в Афганистан, 
например престъпления срещу имущество, живота, физическата неприкосновеност и др. 

Обобщение на ИДП 

В Афганистан има множество източници на правото — и кодифицирани, и неписани. 
Съдилищата прилагат разпоредбите на афганистанската конституция и други закони. 
Същевременно в случаите, когато в Конституцията или Наказателния кодекс няма разпоредба, 
се прилага съдебната практика на ханафитското право и нормите на обичайното право. Има 
данни за корупция и липса на независимост на съдебната власт [Състояние на сигурността 
(декември 2017 г.), 1.7; Нападения в обществото, 1; Ключови социално-икономически 
показатели, 3.5]. 

Държавната система на правосъдието е достъпна в градските области или в центъра на селските 
области, докато в перифериите на градовете и селските райони достъпът до нея е ограничен. В 
тези области се използват широко традиционни правосъдни механизми, например джирга и 
шура. Въпреки че телесното наказание е забранено по закон, то се използва редовно в селските 
райони. Правителството рядко налага смъртно наказание, макар че има данни за случаи на 
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смъртно наказание за обикновени престъпления [Нападения в обществото, 1]. 

В областите под техен контрол бунтовниците прилагат паралелни правосъдни механизми и 
налагат тежки извънсъдебни наказания, включително побои, удари с камшик, публични 
екзекуции чрез разстрел и замеряне с камъни [Нападения в обществото, 1.6]. 

Анализ на риска 

Преследването за обичайно престъпление от държавата и чрез традиционни правосъдни 
механизми обикновено не представлява преследване. Нарушенията на надлежното 
провеждане на съдебния процес и/или непропорционалните или дискриминационни 
наказания обаче може да се считат за тежки нарушения на основните права на човека. 
Подлагането на паралелен правораздавателен механизъм, поддържан от бунтовническа 
групировка, следва да се счита за преследване. 

При оценката на основателните опасения трябва да се вземат под внимание конкретните 
обстоятелства, например областта на произход на молителя и преобладаващите правосъдни 
механизми, естеството на престъплението, за което той или тя е съден(а), предвиденото 
наказание и др. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че в случаите на лица, обвинени в обикновени престъпления, 
като цяло няма причинно-следствена връзка с мотив за преследване от Конвенцията. Това не 
накърнява оценката в случаите, когато преследването е мотивирано от основание по 
Конвенцията или започнато или провеждано на дискриминационна основа, свързана с 
основание по Конвенцията. 

 За този профил може да имат значение съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 

20. Афганистанци, считани за богати 

Този профил обхваща лица, считани от останалите за богати, например бизнесмени, брокери на 
валута, завърнали се лица и др. 

Обобщение на ИДП 

В цялата държава се извършват отвличания и изнудване на афганистанци, считани за богати, и 
на членовете на техните семейства. Престъпните банди се считат за важен проблем в градове 
като Кабул и Херат [Състояние на сигурността (декември 2017), 1.7, 2.1 и 2.13]. 

Бунтовниците освен това все по-често нападат финансово състоятелни афганистанци, напр. чрез 
отвличане за откуп [Нападения във връзка с конфликта, 1.1.3 и 1.1.5.1]. 

Завърналите се лица могат да бъдат считани за богати от афганистанското общество. Има данни 
за случаи, в които завърнали се лица са получавали заплахи или са изнудвани от престъпници 
поради предполагаемото си богатство [Нападения в обществото, 8.5] 

Анализ на риска 

Лицата с такъв профил може да бъдат подложени на деяния, които са от толкова тежко естество, 
че следва да се считат за преследване (напр. отвличане). 

Не всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, че да се установят 
основателни опасения от преследване. В индивидуалната оценка дали има разумна степен на 
вероятност молителят да бъде подложен на преследване следва да се вземат предвид 
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повлияващите риска обстоятелства, например: видимост на молителя, налични средства за 
осигуряване на лична сигурност (напр. позиция на власт или влияние, обкръжение, финансови 
средства) и др. 

Членовете на семейството, особено децата на лица, считани за богати, също може да са 
изложени на риск от третиране, което следва да се счита за преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че в случаите на лица, считани за богати, като цяло няма 
причинно-следствена връзка с мотив за преследване от Конвенцията. Това не накърнява 
индивидуалните случаи, при които може да се установи причинно-следствена връзка въз основа 
на допълнителни обстоятелства. 

 

21. Лица, родени в Иран или Пакистан, и/или които са живели там за дълъг 
период 

Този профил обхваща афганистанци, родени в Иран или Пакистан, или прекарали много дълъг 
период там като бежанци или мигранти. 

Обобщение на ИДП 

Непривичните афганистански норми и очаквания и липсата на подкрепяща мрежа в Афганистан 
може да доведат до трудности при намирането на работа или подслон. Афганистанците, които 
са живели извън Афганистан за дълъг период, може също да имат силен акцент, които би било 
допълнителна пречка за намирането на работа. 

Афганистанците, които са израснали в Иран и за които се счита, че са „под иранско влияние“ или 
„недостатъчно афганистанци“, може да получават обидни коментари. 

[Нападения в обществото, 8.7, Ключови социално-икономически показатели, 2.8 и 3.7]. 

Анализ на риска 

Като цяло третирането на лицата с такъв профил не следва да се счита за преследване. В 
извънредни случаи и въз основа на допълнителни конкретни обстоятелства натрупването на 
мерки, включително нарушения на правата на човека, които са достатъчно тежки, за да засегнат 
лицето по подобен начин, може да се счита за преследване. 

Причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

Наличната информация показва, че в случаите на лица, родени в Иран или Пакистан, и/или 
които са живели там за дълъг период, като цяло няма причинно-следствена връзка с мотив за 
преследване от Конвенцията. Това не накърнява индивидуалните случаи, при които може да се 
установи причинно-следствена връзка въз основа на допълнителни обстоятелства. 
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III. Субсидиарна закрила 
Член 15, буква а) от Директивата относно признаването 

Както е посочено в главата по-горе, някои профили на молители от Афганистан може да са 
изложени на риск от смъртно наказание или екзекуция. В такива случаи (напр. ЛГБТ лица; лица, 
за които се счита, че са извършили богохулство и/или вероотстъпничество; членове на 
бунтовнически групировки и цивилни лица, за които се счита, че ги подкрепят, и др.), често 
има причинно-следствена връзка с основание по Конвенцията, а тези лица отговарят на 
условията за признаване на статут на бежанец. В случаите, в които няма причинно-следствена 
връзка с основание по Конвенцията (напр. в някои случаи, в които лица са обвинени в 
обикновени престъпления), следва да се провери необходимостта от субсидиарна закрила 
съгласно член 15, буква а) от ДП. 
 

Съгласно член 15, буква а) от ДП тежки посегателства са смъртно наказание или екзекуция. 
 
Съгласно член 15, буква а) от ДП смъртното наказание като такова и при всякакви обстоятелства 
се счита за тежко посегателство. Не е необходимо да е произнесена присъда. Самото 
съществуване на реална опасност от произнасяне на смъртна присъда срещу молителя при 
връщането му може да се счита за достатъчно за установяване на необходимост от субсидиарна 
закрила. 

Както предполага добавянето на термина „екзекуция“, член 15, буква а) от ДП обхваща също 
умишленото умъртвяване на лице от недържавни субекти, упражняващи някакъв вид 
правомощия. Това може да включва умъртвяване без произнасяне на присъда, но трябва да има 
елемент на умишлено и формално наказание. 

Смъртно наказание е предвидено както в наказателния кодекс на Афганистан, така и в 
ислямското право. Според данните наказателният кодекс значително ограничава броя на 
престъпленията, наказуеми със смъртно наказание. Когато смъртното наказание се налага от 
държавата, заповедта за екзекуция трябва да премине през всички съдебни инстанции и да 
бъде подписана от афганистанския президент. През май 2016 г. приблизително 600 души са 
били с издадени смъртни присъди за „обикновени престъпления“, чакащи подписването от 
президента. На практика смъртно наказание се изпълнява рядко [Нападения в обществото, 
1.4.1]. 

В областите под техен контрол бунтовниците налагат наказания съгласно паралелни 
правосъдни системи въз основа на строго тълкуване на шариата. Това включва случаи на 
екзекуции, включително публични, чрез замеряне с камъни и разстрел [Нападения в 
обществото, 1.6]. 

Ако има разумна степен на вероятност за смъртно наказание или екзекуция, се предоставя 
субсидиарна закрила по член 15, буква а) от ДП, освен ако молителят не подлежи на 
изключение в съответствие с член 17 от ДП. 

 В някои случаи смъртното наказание може да е наложено за тежко престъпление, 
извършено от молителя, или за други действия, попадащи в обхвата на основанията за 
изключване (член 17 от ДП). Следователно, дори да е изпълнен критерият по член 15, буква а) 
от ДП, следва да се разгледат съображенията за изключване (вж. главата „Изключване“ по-
долу). 
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Член 15, буква б) от Директивата относно признаването 

Както е посочено в главата „Статут на бежанец“, някои профили на молители от Афганистан 
може да са изложени на риск от изтезания или нечовешко или унизително отношение, или 
наказание. В такива случаи често има причинно-следствена връзка с основание по конвенцията, 
а тези лица отговарят на условията за статут на бежанец. Във връзка със случаи, в които обаче 
няма причинно-следствена връзка с основание по Конвенцията, необходимостта от 
субсидиарна закрила по член 15, буква б) ДП следва да се провери. 
 

Съгласно член 15, буква б) от Директивата относно признаването тежко посегателство 
включва изтезание или нечовешко или унизително отношение, или наказание, наложено 
на молителя в държавата на произход. 

 
Член 15, буква б) от Директивата относно признаването като цяло съответства на член 3 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Ето защо 
съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) съдържа съответните 
насоки, за да се прецени дали дадено отнасяне може да отговаря на условията по член 15, буква 
б) от ДП. 

Изтезанията представляват утежнена и умишлена форма на жестоко, нечовешко или 
унизително отношение и са специално стигматизирани. 

Съгласно съответните международни правни актове, например Конвенцията против 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание 
(Конвенция против изтезанията), изтезанията се разбират като: 

 умишлено действие, 

 което причинява силна болка или страдание, независимо дали физически или 
психически 

 за цели, например получаване от лицето, подложено на изтезания или от трето лице, на 
информация или самопризнания, наказване на лицето за действие, извършено или 
предполагаемо извършено от него/нея или трето лице, или сплашване или 
принуждаване на лицето или трето лице, или по каквато и да е причина въз основа на 
дискриминация от всякакъв вид. 

Разграничението между изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание 
се прави въз основа на степента, а не на естеството. Тези условия обхващат широк спектър от 
действия на малтретиране, които достигат определено ниво на тежест. 
 нечовешко: отнася се до отношение или наказание, което умишлено причинява силно 

психическо или физическо страдание (което не достига прага на изтезание). 
 унизително: отнася се до отношение или наказание, което предизвиква в жертвата 

усещането за страх, страдание и малоценност, които могат да породят унижение или 
обезценяване. 

Преценката дали отношението или наказанието е нечовешко или унизително също предполага 
субективна гледна точка на лицето, което получава подобно отношение или наказание. В това 
отношение не е необходимо извършителят да е имал определена цел (напр. получаване на 
информация или признание, наказание, сплашване и др.). 

При проверка на нуждата от закрила по член 15, буква а) от ДП следва да се вземат под 
внимание следните съображения: 

• Липса на медицински грижи и социално-икономически условия: Важно е да се 
отбележи, че тежкото посегателство винаги трябва да бъде под формата на поведение от 
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трета страна и следователно трябва да бъде нанесено умишлено. Сами по себе си общата 
липса на медицински грижи, образование или други социално-икономически елементи 
(напр. трудности в намирането на възможности за прехрана, жилищно настаняване и др.) 
не попадат обхвата на нечовешко или унизително отношение по член 15, буква а) от ДП, 
освен ако трета страна не проявява умишлено поведение, и по-специално умишлено 
лишаване на молителя от подходящи медицински грижи.27,28 

Следва да се отбележи, че в някои държави членки е възможно да има по-благоприятни 
стандарти в това отношение. 

Вж. също профилите на лица, живеещи с увреждания, и лица със сериозни здравословни 
проблеми; лица, родени в Иран или Пакистан и/или които са живели там за дълъг 
период. 

• Произволни арести, незаконно задържане и условия в затворите: Специално внимание 
следва да се обърне на явленията произволни арести и незаконно задържане, както и на 
условията в затворите. Произволните арести и незаконните центрове за задържане, 
стопанисвани от различни субекти (свързани с държавата, с милиции, върхушка или 
бунтовнически групировки) са широко разпространени в Афганистан. Като цяло в тези 
незаконни центрове за задържане правата на човека не се зачитат и лицата, които са в 
реална опасност да бъдат незаконно задържани от тези субекти, може да се нуждаят от 
закрила. Освен това може да бъде оценено, че в случаите, в които преследването или 
наказанието е особено несправедливо или непропорционално или при излагане на 
лицето на условия в затвор, които не са съвместими със зачитането на човешкото 
достойнство, е възможно да възникне ситуация на тежко посегателство съгласно член 15, 
буква б) от ДП. Следва да се подчертае също, че в официалните и неофициалните 
центрове на задържане често се извършват изтезания. 

Вж. също профила Лица, обвинени в обикновени престъпления. 

Други профили, за които може да съществува реална опасност от тежко посегателство съгласно 
член 15, буква б) от ДП, са, например, деца; лица, замесени в спорове за земя; афганистанци, 
считани за богати и др. 

 В някои случаи лицата в опасност от изтезания или нечовешко или унизително отношение, 
или наказание; (напр. поради малтретиране в затворите) също може да са извършили или да са 
допринесли за извършването на деяния, водещи до изключване, съгласно определението в 
член 17 от ДП. Следователно, дори да е изпълнен критерият по член 15, буква б) от ДП, следва 
да се разгледат съображенията за изключване (вж. главата „Изключване“ по-долу). 

                                                           
27 Съд на ЕС, M’Bodj, т. 35—36. 
28 Освен това в най-новата съдебна практика на Съда на ЕС е разгледано делото на молител, който е бил изтезаван 
от органите на своята държава на произход и който вече не е в риск да бъде изтезаван, ако бъде върнат в тази 
държава, но чието физическо и психическо здраве може значително да се влошат, ако бъде върнат, което може да 
създаде сериозна опасност той да извърши самоубийство заради травмата, породена от изтезанията. В това дело 
Съдът на ЕС счита, че член 15, буква б) от Директивата относно признаването е приложим, ако има реална опасност 
молителят да бъде умишлено лишен в своята държава на произход от подходящи грижи за физическите и 
психическите усложнения вследствие на тези изтезания (ЕСПЧ, решение от 24 април 2018 г., MP срещу Secretary of 
State for the Home Department, C-353/16, т. 59). 
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Член 15, буква в) от Директивата относно признаването 

Предварителни бележки 

Проучван период 

Следната оценка е основана на последните доклади на EASO относно ИДП по отношение на 
състоянието на сигурността в Афганистан [Състояние на сигурността (май 2018 г.), Състояние 
на сигурността (декември 2017 г.)]. Общият проучван период за тази глава е януари 2017 г. — 
март 2018 г. и събитията след март 2018 г. не са взети под внимание в общия анализ. 
Определена информация, използвана в настоящата глава, може да се отнася до различен 
период (напр. брой смъртни случаи по провинция е наличен само за януари — декември 
2017 г.); това е пояснено в текста. 

Настоящите насоки следва да се считат за валидни, при условие че настоящите събития и 
развития попадат в тенденциите и моделите на насилие, описани в проучвания период на 
посочения доклад относно ИДП. Новите събития и развития, които пораждат значителни 
промени, нови тенденции или географски изменения в насилието, може да доведат до 
различна оценка. Състоянието на сигурността на дадена територия винаги следва да се 
оценява в светлината на най-актуалната ИДП. 

Правна рамка 
В член 15, буква в) от Директивата относно признаването е определен трети тип посегателство, 
който представлява основание за субсидиарна закрила. Той обхваща по-обща опасност от 
посегателство и взема предвид потребности от закрила, които може да възникнат в резултат на 
ситуации, свързани с въоръжен конфликт. 
 

Съгласно член 15, буква в) от ДП: тежките посегателства се състоят от тежки и лични 
заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в 
случай на въоръжен вътрешен или международен конфликт. 

 
В допълнение към приложимите правни актове на ЕС настоящите насоки надграждат върху най-
релевантната европейска съдебна практика. Взети са под внимание две решения на Съда на ЕС 
и едно решение на ЕСПЧ, по-специално: 

 Решение на Съда по делото Elgafaji:29 Решението е от значение във връзка с оценката на 
степента на безогледно насилие, и по-специално във връзка с прилагането на 
„нарастваща скала“. В него Съдът на ЕС обсъжда още и „тежките посегателства“ съгласно 
разпоредбата на член 15, буква в) от Директивата относно признаването в сравнение с 
другите основания за предоставяне на субсидиарна закрила и взема предвид връзката 
между член 15, буква в) от ДП и ЕКПЧ, и по-специално член 3 от ЕКПЧ. 

 Решение на Съда по делото Diakité:30 Решението е от особено значение за тълкуването 
на свързани понятия, например „вътрешен въоръжен конфликт“. 

 Решение на ЕСПЧ по делото Sufi и Elmi:31 Следва да се отбележи, че практиката на ЕСПЧ 
по отношение на член 3 от ЕКПЧ няма пряка приложимост към обсъждането на обхвата 
и елементите на член 15, буква в) от ДП. Направена е обаче справка с посочените в Sufi и 
Elmi елементи във връзка оценката на състоянието на сигурността в дадена държава и 

                                                           
29 Решение на Съда (голям състав) от 17 февруари 2009 г., Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07. 
30 Решение на Съда (четвърти състав) от 30 януари 2014 г., Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides, C-285/12. 
31 Решение на ЕСПЧ от 28 юни 2011 г., Sufi и Elmi/Обединено кралство, жалби № 8319/07 и 11449/07. 
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степента на всеобщо насилие, с цел изготвяне на показателите за безогледно насилие за 
целите на изготвянето на настоящия общ анализ. 

 

Елементите за проверка съгласно член 15, буква в) от ДП са: 
 

 
Всички тези елементи трябва да бъдат изпълнени, за да се предостави субсидиарна 

закрила по член 15, буква в) от ДП. 

По-долу е предоставен общ анализ и оценка на фактическите предпоставки за възможното 
прилагане на член 15, буква в) от ДП във връзка с положението в Афганистан. 

 

а. Въоръжен конфликт (международен или вътрешен) 

Самата Директива относно признаването не съдържа определение за международен или 
вътрешен въоръжен конфликт по смисъла на член 15, буква в) от ДП. В делото Diakité Съдът на 
ЕС тълкува понятието за „вътрешен въоръжен конфликт“ по смисъла на член 15, буква в) от ДП 
и стига до заключението, че трябва да му се даде тълкуване, което да бъде автономно от 
международното хуманитарно право: 

съществуването на въоръжен вътрешен конфликт трябва да бъде признато, с 
оглед прилагането на тази разпоредба, когато редовните въоръжени сили на 
дадена държава се сблъскват с една или повече въоръжени групи или когато се 
сблъскват две или повече въоръжени групи, без да е необходимо този конфликт да 
може да бъде квалифициран като въоръжен конфликт, който няма международен 
характер по смисъла на международното хуманитарно право;32 

В дело Diakité Съдът на ЕС определя нисък праг за оценяване дали е налице въоръжен 
конфликт, като отбелязва, че 

и без интензитетът на въоръжените сблъсъци, равнището на организираност на 
наличните въоръжени сили или продължителността на конфликта да бъдат 
предмет на преценка, отделна от тази за степента на насилие, съществуващо на 
въпросната територия.33 

Освен това в контекста на член 15, буква в) от Директивата относно признаването не се налага 
разграничаване между „международен“ или „вътрешен“ въоръжен конфликт, тъй като 
разпоредбата е еднакво приложима и в двата случая. 

Следва да се отбележи също, че въоръжен конфликт може да съществува само в части от 
територията. 

                                                           
32 Diakité, т. 35. 
33 Пак там. 
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Съгласно ИДП в Афганистан има сблъсъци между проправителствени сили и бунтовнически 
групировки, както и между различни бунтовнически групировки. 

Като се има предвид тълкуването от Съда на ЕС на понятието „вътрешен въоръжен конфликт“ и 
въз основа на ИДП, може да бъде заключено че на територията на Афганистан съществува 
вътрешен въоръжен конфликт по смисъла на член 15, буква в) от ДП и че състоянието на 
сигурността в държавата е нестабилно. През проучвания период в една провинция, а именно 
Панджшир, не е имало положение на „вътрешен въоръжен конфликт“ по смисъла на член 15, 
буква в) от ДП, както е изтълкувано в решението по делото Diakité.34 

Във връзка с останалите провинции оценката трябва да премине към проверка дали са 
(кумулативно) спазени останалите критерии по член 15, буква в) от ДП. 

 

б. Безогледно насилие 

„Безогледно насилие“ се отнася до източника на конкретния вид тежко посегателство, посочено 
в член 15, буква в) от ДП. По делото Elgafaji Съдът на ЕС отбелязва, че изразът „безогледно“ 
предполага, че насилието 

може да се разпростира към лица без оглед на личното им положение35.  

Някои актове на насилие може да бъдат безогледни по характер, например: експлозии, атаки и 
въоръжени сблъсъци в области, които са населявани или посещавани от цивилни лица (напр. 
пазари, обществени пътища, здравни заведения). 

 

Въз основа на делото Elgafaji в ситуациите, в които се извършва безогледно насилие, може да 
се направи следното разграничение във връзка с неговото равнище: 
 

I. територии, където степента на 
безогледно насилие достига толкова 
високо ниво, че са налице сериозни 
основания да се смята, че цивилно 
лице, върнато в съответната държава 
или евентуално в съответния регион, 
поради самия факт на присъствието 
си на тази територия се излага на 
реална опасност да бъде изложено на 
сериозна заплаха по член 15, буква в) 
от Директивата относно признаването. 

 II. територии, където се извършва 
безогледно насилие, но то не достига 
такова високо ниво, и по отношение на 
които би трябвало да бъдат обосновани 
допълнителни индивидуални елементи. 

В тази категория равнището на 
безогледно насилие може да варира от 
територии, където степента на 
безогледно насилие е сравнително 
висока, до територии, където то е на 
толкова ниско ниво, че вероятността 
цивилно лице да бъде лично засегнато е 
минимална. 

В първата категория „самото присъствие“ може по изключение да се счита за достатъчно и няма 
да е необходимо да се обосновават други индивидуални елементи.36 

Във връзка с втората категория в делото Elgafaji са предвидени насоки относно начина, по който 

                                                           
34 Панджшир: По време на референтния период не са докладвани сблъсъци между въоръжени групировки. 
Мисията на ООН за съдействие в Афганистан не е документирала цивилни жертви през 2017 г. [Състояние на 
сигурността (май 2018 г.), 2.26]. 
35 Elgafaji, т. 34. 
36 Elgafaji, т. 43. 
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трябва да се оценява тежката и индивидуална опасност, подход, наричан общо „нарастваща 
скала“: 

(…) колкото по-способен е евентуално молителят да докаже, че е конкретно 
засегнат поради присъщи на личното му положение елементи, толкова по-ниска ще 
бъде степента на безогледно насилие, която се изисква, за да може той да търси 
субсидиарната закрила.37 

Следователно повлияващите риска елементи, свързани с личното положение на молителя, 
следва да се вземат под внимание. Вж. подраздел г) Тежки и лични заплахи. 

                                                           
37 Elgfaji, т. 39. 
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Показатели за безогледно насилие 

В общия анализ по-долу относно степента на безогледно насилие, извършващо се в различните 
провинции на Афганистан, са съчетани количествените и качествените елементи в цялостна и 
приобщаваща оценка. 

Приложените показатели са формулирани във връзка с решението на ЕСПЧ по дело Sufi и Elmi: 

(…) първо, дали страните в конфликта използват методи и тактики за водене на 
военни действия, които увеличават риска от цивилни жертви или са насочени 
пряко към цивилни лица; второ, дали използването на такива методи и/или 
тактики е широко разпространено между страните в конфликта; трето, дали 
сраженията са локални или общо разпространени; и накрая, броят на убитите, 
ранените и изселените в резултат на сраженията цивилни лица.38 

Тези показатели са доразвити и адаптирани въз основа на националната практика на държавите 
членки, за да бъдат прилагани като общ подход спрямо оценяването на елемента на 
„безогледно насилие“, независимо от въпросната държава на произход. 

Състояние на сигурността по провинция се оценява при отчитане на следните елементи: 

 Присъствие на участници в конфликта 
Този показател разглежда присъствието на участници в конфликта в съответната провинция, 
включително присъствието на бунтовнически групировки и дали се провеждат военни 
операции. 

Важно е да се отбележи, че в контекста на Афганистан всички участници в конфликта извършват 
действия, които засягат цивилните граждани. Според доклада на UNAMA за голямата част от 
докладваните цивилни жертви се считат за отговорни антиправителствени сили (бунтовнически 
групировки). През 2017 г. това са били 65 % от всички цивилни жертви, като 42 % от цивилните 
жертви са свързани с талибаните, а 10 % — с ИДХ. Проправителствените сили са причинили 20 % 
от документираните цивилни жертви през 2017 г.; по-голямата част бяха свързани с АНСС (16 % 
от цивилните жертви през 2017 г.). 11 % от жертвите са били в резултат на безразборен 
кръстосан огън по време на престрелка.39 

През първата четвърт на 2018 г. цивилните жертви, причинени от проправителствени сили, 
спаднаха с 13 %, макар че все още представляваха 18 % от всички цивилни жертви през този 
период. 67 % бяха приписани на антиправителствени сили (бунтовнически групировки), а 11 % 
се дължаха на сражения и съвместно на боевете и на антиправителствените сили.40 

 Характер на методите и тактиките 
Някои методи и тактики по характер са по-безогледни от други и създават по-съществен риск за 
цивилните лица. 

По-специално има данни, че следните видове инциденти са основните причини за цивилни 
жертви в Афганистан през 2017 г. и в периода януари — март 2018 г. Пропорциите по-долу 
представляват процента цивилни жертви по съответния тип инцидент през първото тримесечие 
на 2018 г., докладван от UNAMA: 

                                                           
38 Sufi и Elmi, т. 241. 
39 UNAMA, Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017 („Афганистан. Защита на цивилното 
население при въоръжени конфликти — годишен доклад за 2017 г.“), февруари 2018 г., отразен също и в EASO, 
Състояние на сигурността (май 2018 г.). 
40 UNAMA, Afghanistan: Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 31 March 2018 
(„Афганистан. Тримесечен доклад относно защитата на цивилното население при въоръжени конфликти: от 1 
януари до 31 март 2018 г.“), април 2018 г., отразен също и в EASO, Състояние на сигурността (май 2018 г.). 
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Фигура 8. Основни причини за цивилните жертви в Афганистан (януари — март 2018 г.).41 

 Използването на самоделни взривни устройства (СВУ) за самоубийство и за различна от 
самоубийство цел от антиправителствените сили е причина за 40 % от цивилните жертви, 
докладвани през 2017 г.; по-голямата част от цивилните жертви, причинени от СВУ, са 
били в контекста на самоубийствени и сложни атентати. През първото тримесечие на 
2018 г. по-голямата част от цивилните жертви в Афганистан също са причинени от 
самоубийствени и сложни атентати (33 %) заедно със СВУ за различна от самоубийство 
цел (12 %). 

СВУ се считат за особено безогледни, когато се използват на обществени места, 
посещавани от цивилни лица. 

 Престрелки са причинили 33 % от цивилните жертви, докладвани през 2017 г. През 
първото тримесечие на 2018 г. е отбелязан спад от 15 % в броя на цивилните жертви в 
резултат на престрелки, когато те са представлявали 30 % от всички цивилни жертви. 

 Целенасочени/умишлени убийства са причинили 11 % от цивилните жертви, 
докладвани през 2017 г. Техният дял е спаднал през първото тримесечие на 2018 г. до 
7 % за всички цивилни жертви. 

 Неизбухнали военни боеприпаси/ противопехотни мини (взривни военни остатъци) са 
причинили 6 % от всички цивилни жертви, записани през 2017 г., и 6 % през първото 
тримесечие на 2018 г. 

 Въздушни операции са причинили 6 % от цивилните жертви, докладвани през 2017 г., и 
6 % през първото тримесечие на 2018 г. 

За всяка провинция общият анализ споменава трите основни причини за цивилни жертви през 
2017 г., според доклада на UNAMA.42 

                                                           
41 Пак там. 
42 UNAMA, Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017 („Афганистан. Защита на цивилното 
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 Честота на инцидентите, свързани със сигурността 
Честотата на инцидентите, свързани със сигурността, е полезен показател в помощ на оценката 
на риска от безогледно насилие. Понеже в момента на завършване на настоящия общ анализ 
няма всеобхватна информация относно броя на инцидентите, свързани със сигурността, в това 
отношение не може да се извлече количествен показател. Въпреки това в общия анализ косвено 
е отчетен броят/честотата на инцидентите, свързани със сигурността, чрез справка с 
Класификацията на областите на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси 
(UNOCHA) от гледна точка на „тежестта на конфликта“43. Класификацията по сериозност, приета 
от UNOCHA, се основава на три показателя: инциденти, свързани със сигурността, цивилни 
жертви и предизвикано от конфликтите разселване по област. Данните относно последните две 
са публично достъпни по провинция и се използват в настоящия анализ, както е описано по-
долу. 

 Географски обхват 
Този елемент разглежда степента, в която е разпространено насилието, и дали то засяга цялата 
провинция или определени части от нея. Могат да се подчертаят някои конкретни съображения 
във връзка с някои градове, например Кабул, Херат и Мазари Шариф. Използваната в този 
показател информация е получена от доклада на EASO относно ИДП Състояние на 
сигурността (май 2018 г.) във връзка с Класификацията на UNOCHA на областите по тежест на 
конфликта. 

Ако тежестта на конфликта варира в дадена провинция, областта на произход (област, град) на 
молителя представлява важен елемент, който следва да се вземе под внимание в оценката. 
Колкото по-високо е нивото на безогледно насилие в съответната област, толкова по-малко 
допълнителни индивидуални елементи са необходими за прилагането на член 15, буква в) от 
ДП. 

В индивидуалната оценка следва да се взема под внимание достъпността на определена 
територия. 

 Цивилни жертви 
Броят на цивилните жертви, включително убити или ранени цивилни жертви, е ключов 
показател за оценка на безогледното насилие в контекста на член 15, буква в) от ДП. Най-новите 
налични данни относно цивилни жертви по провинция са за периода януари — декември 
2017 г.44 Докладваният брой цивилни жертви допълнително е претеглен според населението в 
провинцията45 и представен като „брой цивилни жертви на 100 000 жители“. Цифрите са 
закръглени до най-близкото цяло число. 

 Разселване 
Този елемент се отнася до предизвикано от конфликта вътрешно разселване от въпросната 
провинция. В някои случаи освен това се счита за важно да се отбележи, че се наблюдава 
вътрешно разселване в провинцията или град в тази провинция. 

                                                           
население при въоръжени конфликти — годишен доклад за 2017 г.“), февруари 2018 г., отразен също и в EASO, 
Състояние на сигурността (май 2018 г.). 
43 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Afghanistan („Преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.: 
Афганистан“), декември 2017 г., стр. 9, отразен също в доклада на EASO относно ИДП, Афганистан, Състояние на 
сигурността (май 2018 г.). 
44 UNAMA, Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017 („Афганистан. Защита на цивилното 
население при въоръжени конфликти — годишен доклад за 2017 г.“), февруари 2018 г., отразен също и в EASO, 
Състояние на сигурността (май 2018 г.). 
45 Цифрите за броя на населението са въз основа на най-новата налична информация от Централната организация 
за статистика, Афганистан, Estimated Settled Population by Civil Division , Urban, Rural and Sex-2017-18 („Оценка на 
броя на установилото се население от Гражданско отделение в градовете, селата и по пол — 2017—2018 г.“), 
достъпно на http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111 <осъществен 
достъп на 30 април 2018 г.>. 

http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
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Този показател е количествено представяне на броя ВРЛ за периода януари 2017 г.—март 
2018 г., претеглен по населението в провинцията46. Представен е като „брой ВРЛ на 100 000 
жители“. Цифрите са закръглени до най-близкото цяло число. 

Освен горните показатели в оценката са посочени и взети под внимание някои примери за 
допълнително въздействие на въоръжения конфликт върху живота на цивилните лица. 

Никой от показателите по-горе не е достатъчен сам по себе си, за да се оцени нивото на 
безогледно насилие и рискът, който то създава за цивилното население в дадена област. По 
тази причина е приложен цялостен подход, при който се вземат под внимание всички 
различни елементи. 

Освен това следва да се отбележи, че използваната ИДП като база за настоящата оценка не 
може да се счита за напълно представителна за степента на безогледно насилие и неговото 
въздействие върху живота на цивилните лица. Следва да се вземат под внимание 
ограниченията, свързани с недостатъчното предоставяне на данни, особено присъщо за 
количествените показатели по-горе. Такива ограничения са от особено голямо значение във 
връзка с областите, които са най-силно засегнати от насилие, или под контрола на 
бунтовниците.47 

 

  

                                                           
46 Пак там. 
47 Вж. Състояние на сигурността (май 2018 г.), Въведение. 
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Оценка на безогледното насилие по провинции в Афганистан 
Този раздел съдържа оценка на риска от безогледно насилие по провинции. Общият проучван 
период, разгледан в тази оценка, е януари 2017 г. — март 2018 г. Показателят „брой цивилни 
жертви на 100 000 жители“ е основан на годишни данни относно броя на цивилните жертви, 
отнасящ се за януари — декември 2017 г. 

На картата по-долу е обобщена и илюстрирана оценката на безогледно насилие по провинции. 

Следва да се отбележи, че в много от провинциите тежестта на конфликта допълнително варира 
между различните области. Това следва да се има предвид в индивидуалната оценка на 
молбата. 

 

Фигура 9. Афганистан: Ниво на безогледно насилие. 

 

За улеснение провинциите са изброени по азбучен ред. 
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Баглан 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.4; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.4] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Баглан се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Баглан е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Пули Хумри, Баглани Джадид 
(Баглани Маркази), Души и Хенян. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 24 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, неизбухнали военни боеприпаси/противопехотни мини и целенасочени/умишлени 
убийства. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например 
затваряне на пътища, унищожаване на къщи чрез въздушни нападения, плячкосване и 
изнудване от незаконни въоръжени групировки. Предизвикано от конфликтите вътрешно 
разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 3 049 ВРЛ на 
100 000 жители. 
 
 
Бадахшан 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.2; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.2] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Бадахшан се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Бадахшан е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е била 
еднакво ниска в повечето части на провинцията, с изключение на областите Бахарак, Джурм, 
Арго и Тагаб, които са сравнително по-засегнати. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 6 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например закриване на училища 
в определени области, възпрепятстван достъп до медицински грижи, забрана на ваксинациите 
и спиране на хуманитарна помощ, продоволствена несигурност. Предизвикано от конфликтите 
вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 1 529 
ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Бадгис 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.3; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.3] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Багдис се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
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посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В повечето части на Багдис е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Гормач,48 Кадис, Бала Мургаб, 
Мукур, Аб Камари и Кала-е Нав. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 26 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и СВУ (за различна от самоубийство цел). Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например закриване на здравни 
заведения. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в 
периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 7 034 ВРЛ на 100 000 жители. 

 

 
Балх 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.5; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.5] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Балх се извършва 
безогледно насилие на такова ниско равнище, че като цяло няма реална опасност цивилно 
лице да бъде лично засегнато поради безогледно насилие по смисъла на член 15, буква в) от 
ДП. Същевременно следва да се вземат под внимание индивидуалните елементи, тъй като 
те могат да поставят молителя в увеличаващи опасността положения. 

В някои части на Балх е имало ограничено присъствие на бунтовнически групировки, 
включително няколко атаки от бунтовници в Мазари Шариф. В провинцията редовно са 
извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е била еднакво слаба в повечето части на 
провинцията, с изключени на областта Чимтал, която е по-засегната. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 9 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основната причина за цивилни жертви са 
СВУ (за различна от самоубийство цел), престрелки и неизбухнали военни 
боеприпаси/противопехотни мини. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например: злоупотреби от проправителствени въоръжени групировки, трудности при 
предоставяне на медицински грижи в някои области поради присъствието на бунтовнически 
групировки, забрана на ваксинациите против полиомиелит. Предизвикано от конфликтите 
вътрешно разселване до известна степен е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — 
март 2018 г. със 150 ВРЛ на 100 000 жители. От друга страна има данни за значително разселване 
в Балх, и по-специално в Мазари Шариф. 

 

 
Бамян 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.6; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.6] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Бамян се 
извършва безогледно насилие на такова ниско равнище, че като цяло няма реална опасност 

                                                           
48 Принадлежността на тази област към провинция Бадгис е оспорвана. 
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цивилно лице да бъде лично засегнато поради безогледно насилие по смисъла на член 15, 
буква в) от ДП. Същевременно следва да се вземат под внимание индивидуалните елементи, 
тъй като те могат да поставят молителя в увеличаващи опасността положения. 

В Бамян е имало ограничено присъствие на бунтовнически групировки. Тежестта на конфликта 
е била еднакво ниска във всички части на провинцията. 

През 2017 г. са докладвани само четири ранени цивилни лица (по-малко от една цивилна 
жертва на 100 000 жители в провинцията). Във връзка с характера на методите и тактиките от 
ИДП е видно, че основната причина за цивилни жертви са заплахи/сплашване/тормоз, 
неизбухнали военни боеприпаси/противопехотни мини и престрелки. Няма данни за 
предизвикано от конфликтите разселване. 
 
 
Вардак 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.33; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.34] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Вардак се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В повечето части на Вардак е имало силно присъствие на бунтовници, особено талибани. В 
провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта варираше в рамките на 
провинцията, като особено засегнати са областите Сайдабад и Джалрез, а областите Хисаи Авал 
Бихсуд и Маркази Бихсуд са в категорията на конфликти с най-ниска тежест. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 13 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и въздушни атаки. Други видове въздействие 
върху живота на цивилните лица включват например функциониране на паралелни правосъдни 
механизми и тежки сражения, които временно са възпрепятствали достъпа на хуманитарна 
помощ до определени области. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 610 ВРЛ на 100 000 жители. Столицата 
на провинцията Майданшар е дестинация за ВРЛ. 

 

 
Газни 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.10; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.10] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Газни се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В някои части на Газни е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнали са областите Андар, Дехяк, областта Газни, 
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включително град Газни, Вагаз, Карабаг, Гиро, Мукур, Гелан и Аджрестан. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 28 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например принудително 
облагане с данък от бунтовниците, ограничена наличност на жени лекари и несигурност по 
пътищата, които са възпрепятствали превозването на пациенти до области с жени лекари. 
Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване до известна степен е имало от провинцията 
в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 138 ВРЛ на 100 000 жители. 

 

 
Гор 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.11; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.11] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Гор се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В някои части на Гор е имало присъствие на бунтовнически групировки, особено талибани. В 
провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е била еднакво висока в 
повечето части на провинцията. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 5 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
СВУ (за различна от самоубийство цел), престрелки и неизбухнали военни 
боеприпаси/противопехотни мини. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например силното присъствие и междуособиците между незаконните въоръжени 
групировки, ограничения достъп до хуманитарни участници в някои части на провинцията, 
въздействие върху продоволствената сигурност, забрана за ваксинации против полиомиелит. 
Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 
2017 г. — март 2018 г. с 2 761 ВРЛ на 100 000 жители. 

 
 
Дайкунди 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.27; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.7] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Дайкунди се 
извършва безогледно насилие на такова ниско равнище, че като цяло няма реална опасност 
цивилно лице да бъде лично засегнато поради безогледно насилие по смисъла на член 15, 
буква в) от ДП. Същевременно следва да се вземат под внимание индивидуалните елементи, 
тъй като те могат да поставят молителя в увеличаващи опасността положения. 

В Дайкунди е имало ограничено присъствие на бунтовнически групировки. Тежестта на 
конфликта е била еднакво слаба в повечето части на провинцията, с изключени на областта 
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Гизаб49, която е била по-засегната. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 9 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
неизбухнали военни боеприпаси/противопехотни мини, престрелки и целенасочени/умишлени 
убийства. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване до известна степен е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 237 ВРЛ на 100 000 жители. Има данни 
и за увеличаващ се брой ВРЛ в Дайкунди. 
 
 
Джаузджан 
[Състояние на сигурно142] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Джаузджан се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Джаузджан е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, 
включително талибаните и ИДХ, които са се сражавали за контрол над територията. В 
провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в рамките на 
провинцията, като особено засегнати са областите Дарзаб и Кущепа. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 21 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и СВУ (за различна от самоубийство цел). Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например данни за набиране на 
деца от ИДХ, закриване на училища, продоволствена несигурност, оплаквания от ВРЛ от липса 
на адекватен подслон в провинцията. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е 
имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 1 723 ВРЛ на 100 000 жители. 

 

 
Забул 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.34; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.35] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Забул се извършва 
безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В някои части на Забул е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Шахджой и Аргандаб. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 106 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основната причина за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и неизбухнали военни 

                                                           
49 Принадлежността на тази област към провинция Дайкунди е оспорвана. 
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боеприпаси/противопехотни мини. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например закриване на училища, инциденти, засягащи здравни заведения, или 
медицински специалисти. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 3 067 ВРЛ на 100 000 жители. 

 

Кабул 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.1; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.1, 
2.15] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Кабул, 
включително столицата, се извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална 
опасност от тежки посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е 
специфично засегнат поради присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Кабул е имало присъствие на бунтовнически групировки, включително 
талибаните и ИДХ. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е 
варирала в провинция Кабул, като сравнително по-засегнати са град Кабул и областите Суроби 
и Пагман. 

През 2017 г. в провинция Кабул са докладвани 39 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка 
с характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви 
са самоубийствени и сложни атентати, СВУ (за различна от самоубийство цел) и 
целенасочени/умишлени убийства. В Кабул самоубийствени и сложни атентати са причинили 
42 цивилни жертви на 100 000 жители. Такива атентати са основната причина за цивилни жертви 
в града, особено атентати срещу важни сгради и други области, посещавани от цивилни лица. 
Това включва атентати срещу шиитската мюсюлманска общност, за почти всички от които ИДХ е 
поело отговорност. Правителството редовно е извършвало операции по сигурността в различни 
части на столицата. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица включват 
например високо ниво на престъпност и значителен брой ВРЛ и завърнали се лица в Кабул, 
което е оказало допълнителен натиск върху наличността на услуги. Предизвикано от 
конфликтите вътрешно разселване в много ограничена степен е имало от провинцията в 
периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 8 ВРЛ на 100 000 жители. Кабул е основна дестинация 
за ВРЛ и завърнали се лица. 
 
 
Кандахар 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.15; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.16] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Кандахар се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Кандахар е имало присъствие на бунтовнически групировки, особено талибани. 
В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в рамките 
на провинцията, като особено засегнати са областите Майванд, Шахваликот, Неш, Горак, Хакрез, 
град Кандахар (Данд), Даман, Аргестан и Мияншин. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 56 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
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характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
СВУ (за различна от самоубийство цел), престрелки и неизбухнали военни 
боеприпаси/противопехотни мини. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например разрушаване на здравни заведения и забрана на ваксинации против 
полиомиелит. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в 
периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 1 034 ВРЛ на 100 000 жители. Провинцията, и особено 
град Кандахар, също е дестинация за ВРЛ. 
 
 
Каписа 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.16; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.17] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Каписа се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Каписа е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Тагаб и Ниджраб. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 22 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица са включвали например ограничения на 
свободата на движение на жените в област Тагаб. Предизвикано от конфликтите вътрешно 
разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 3 005 ВРЛ на 
100 000 жители. 
 
 
Конар 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.18; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.19] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Конар се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В някои части на Конар е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е 
била еднакво висока в повечето градове на провинцията, като сравнително по-малко засегнати 
са областите Нургал, Асадабад, Наранг, Чаукай. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 48 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и неизбухнали военни 
боеприпаси/противопехотни мини. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например забрана за дейности за ваксинация против полиомиелит, липса на 
адекватен подслон за ВРЛ в провинцията, недохранване (поради природно бедствие), което е 
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надвишавало критичните нива. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 4 129 ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Кундуз 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.19; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.20] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Кундуз се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В почти всички части на Кундуз е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, 
особено талибани. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на 
конфликта е била еднакво висока навсякъде в провинцията. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 36 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основната причина за цивилни жертви са 
престрелки, въздушни атаки и СВУ (за различна от самоубийство цел). Други видове 
въздействие върху живота на цивилните лица включват например набиране на деца от 
бунтовнически групировки, ограничаване на движението от талибаните и проправителствените 
милиции. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в 
периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 5 618 ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Лагман 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.20; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.21] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Лагман се 
извършва безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В някои части на Лагман е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. Има данни за сблъсъци между талибаните и ИДХ. В провинцията са извършвани 
военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в рамките на провинцията, като особено 
засегнати са областите Мехтерлам Алишенг и Алингар. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 77 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например временно затворени 
здравни заведения, възпрепятстван хуманитарен достъп предполагаемо поради сражения и 
незаконни контролни пунктове, голям брой ВРЛ и завърнали се лица в провинцията и липса 
неадекватен подслон. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 2 053 ВРЛ на 100 000 жители. 
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Логар 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.21; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.22] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Логар се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В някои части на Логар е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е 
варирала в рамките на провинцията, като особено засегнати са централните области Пул-е 
Алам, Бараки Барак и Чарх. 

През 2017 г. в провинцията е имало 37 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и въздушни атаки. Други видове въздействие 
върху живота на цивилните лица включват например контролни пунктове на талибаните по 
автомагистрала Кабул-Гардез, опит от талибаните за насаждане на собствените си религиозни 
възгледи в училищата в някои отдалечени области на провинцията, данни за опити от ИДХ за 
набиране на млади мъже. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 782 ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Нангархар 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.22; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.23] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Нангархар се 
извършва безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В някои части на Нангархар е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, 
включително талибаните и ИДХ, които са се продължили да се сражават за контрол над 
територията. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта 
е варирала в рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Ачин, Дех Бала, 
Пачирогам, Хогияни, Хисарак, Сурхрод, Кот, Шинвар, Мухманд Дара и Лалпур. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 55 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например засилена 
престъпност, голям брой ВРЛ и завърнали се лица, което е довело до прекомерен натиск върху 
здравните заведения и училищата и липса на адекватен подслон, отрицателно въздействие 
върху трудовите възнаграждения и повишаване на наемите. Предизвикано от конфликтите 
вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 8 182 
ВРЛ на 100 000 жители. 
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Нимруз 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.23; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.24] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Нимруз се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Нимруз е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е била 
еднакво слаба в повечето части на провинцията, с изключение на областта Хашрод/Дуларам, 
която е била по-засегната. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 58 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и СВУ (за различна от самоубийство цел). Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например отвличания от 
бунтовнически групировки, създаване на контролни пунктове по пътищата, използвани за 
облагане на пътници и стоки с данък. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване в 
много ограничена степен е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 6 
ВРЛ на 100 000 жители. Следва да се отбележи, че в периода 2012 г. — 2017 г. над 9 % от 
населението в провинцията е избягало в чужбина в допълнение към 6 %, които са били 
вътрешно разселени през същия период. 
 
 
Нуристан 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.24; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.25] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Нуристан се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Нуристан е имало присъствие на бунтовнически групировки, особено талибани. 
В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е била еднакво слаба в 
повечето части на провинцията, с изключение на областите Камдеш и Вайгал, които са били по-
засегнати. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 27 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например инцидент с 
разрушаване на домове. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 489 ВРЛ на 100 000 жители. 
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Орузган 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.32; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.33] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Орузган се 
извършва безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В почти всички части на Орузган е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, 
особено талибани. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на 
конфликта е била еднакво висока във всички области на провинцията. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 159 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и въздушни атаки. Други видове 
въздействие върху живота на цивилните лица включват например закриване на здравни 
заведения и училища, блокирани пътища, функциониране на паралелни правосъдни 
механизми, възпрепятстване на проекти за реконструкция от местни върхушки. Предизвикано 
от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 
2018 г. с 6 878 ВРЛ на 100 000 жители. 

 

 
Пактика 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.26; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.26] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Пактика се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Пактика е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. 

В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегната е областта Ургун. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 35 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
СВУ (за различна от самоубийство цел), целенасочени/умишлени убийства и престрелки. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например затваряне на пътища 
от талибаните, затваряне на здравно заведение, блокиране от талибаните на кампании за 
ваксинация против полиомиелит, закриване на училища и изземване на парите на жителите, 
получени от хуманитарни участници. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е 
имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 549 ВРЛ на 100 000 жители. 
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Пактия 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.25; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.27] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Пактия се 
извършва безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В някои части на Пактия е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Джанихел, Алихел/Джаджи, 
Сайед Карам/Мирзака, Шавак, Зурмат и столицата на провинцията Гардез. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 86 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
самоубийствени и сложни атентати, целенасочени/умишлени убийства и престрелки. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например данни за престъпно 
поведение от АМП и Силите за закрила на Хост (проправителствени милиции), затваряне на 
пътища, което е довело до инциденти, свързани с грабежи и възпрепятстван достъп до здравни 
заведения, случаи на окупиране и/или плячкосване на здравни заведения от бунтовнически 
групировки. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в 
периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 1 668 ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Панджшир 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.27; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.28] 
 

За провинция Панджшир е оценено, че не е имало въоръжен конфликт по време на 
проучвания период. 

Вж. подраздел а. Въоръжен конфликт (международен или вътрешен). 

 
 
Парван 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.28; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.29] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Парван се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои области на Парван е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Горбанд/Сиа Гирд. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 11 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
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характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
неизбухнали военни боеприпаси/противопехотни мини, следвани от целенасочени/умишлени 
убийства и престрелки. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица включват 
например данни за разрушаване на къщи. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване 
е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 965 ВРЛ на 100 000 жители. 

 
Саманган 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.29; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.30] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Саманган се 
извършва безогледно насилие на такова ниско равнище, че като цяло няма реална опасност 
цивилно лице да бъде лично засегнато поради безогледно насилие по смисъла на член 15, 
буква в) от ДП. Същевременно следва да се вземат под внимание индивидуалните елементи, 
тъй като те могат да поставят молителя в увеличаващи опасността положения. 

В някои части на Саманган е имало ограничено присъствие на бунтовнически групировки. В 
провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като особено засегната е областта Дарае Софе Паин. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 9 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
неизбухнали военни боеприпаси/противопехотни мини, престрелки и СВУ (за различна от 
самоубийство цел). Други видове въздействие върху живота на цивилните лица включвалти 
например злоупотреби от въоръжени милиции. Предизвикано от конфликтите вътрешно 
разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 957 ВРЛ на 100 000 
жители. 

 
Сарипол 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.30; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.31] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Сарипол се 
извършва безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки 
посегателства съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради 
присъщи на личното му положение елементи. 

В някои части на Сарипол е имало присъствие на бунтовнически групировки, особено талибани. 
В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в рамките 
на провинцията, като особено засегнати са областите Сарипол, Саяд и Санчарак. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 19 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
целенасочени/умишлени убийства, престрелки и неизбухнали военни 
боеприпаси/противопехотни мини. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например изнудвания по определени пътища, продоволствена несигурност поради 
силно ограничения достъп до пазарите в определени региони. Предизвикано от конфликтите 
вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 3 025 
ВРЛ на 100 000 жители. 
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Тахар 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.31; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.32] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Тахар се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В някои части на Тахар е имало присъствие на бунтовнически групировки, особено талибани. В 
провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е била еднакво ниска в 
повечето области на провинцията, с изключение на областите Даркад, Хваджабахавудин, 
Хваджагар и Ешкашем, които са били сравнително по-засегнати. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 10 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, неизбухнали военни боеприпаси/противопехотни мини и въздушни атаки. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например функциониране на 
паралелни правосъдни механизми, търговия и контрабанда на наркотици и от бунтовници, 
оплаквания от плячкосване и убийства от незаконни въоръжени групировки. Предизвикано от 
конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 
2018 г. с 1 342 ВРЛ на 100 000 жители. 

 
Фарах 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.8; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.8] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Фарах се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В почти всички части на Фарах е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинция Фарах, като особено засегнати са областите Бала Булук, Хаки Сафед, Пущ 
Род и Кала Ках. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 64 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, целенасочени/умишлени убийства и въздушни атаки. Други видове въздействие 
върху живота на цивилните лица включват например повишаване на равнището на 
престъпността, временно закриване на училища и здравни заведения, забрана на ваксинациите 
на деца, ограничен хуманитарен капацитет, а в някои случаи и недостиг на храна. Предизвикано 
от конфликтите вътрешно разселване е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 
2018 г. с 3 507 ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Фаряб 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.9; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 2.9] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Фаряб се 
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извършва безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В някои части на Фаряб е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е 
била еднакво висока в почти всички части на провинция Фаряб с изключение на северните 
области Карамкол, Корган, Хан-е Чар Багх и Андхой, които не са засегнати толкова силно. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 62 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и целенасочени/умишлени убийства. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например затваряне на пътища, 
продоволствена несигурност, затваряне на здравни заведения и прекъсване на предоставянето 
на хуманитарна помощ. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 4 632 ВРЛ на 100 000 жители. 

 
Хелманд 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.12; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.12] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Хелманд се 
извършва безогледно насилие на толкова високо равнище, че са необходими минимални 
индивидуални елементи за установяването на сериозни основания, за да се счита, че цивилно 
лице, върнато в провинцията, би било в реална опасност от тежки посегателства по смисъла 
на член 15, буква в) от ДП. 

В почти всички части на Хелманд е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, 
особено талибани. В провинцията редовно са извършвани военни операции. Тежестта на 
конфликта е варирала в рамките на провинцията, като особено засегнати са областите Лашкар 
Гах, Нахри Сарай, Сангин, Над-е Али/Марджа и Гармсар. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 104 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
престрелки, СВУ (за различна от самоубийство цел) и самоубийствени и сложни атентати. Други 
видове въздействие върху живота на цивилните лица включват например разрушаване на 
обществени сгради и закриване на училища, детски градини и здравни заведения, както и 
разрушаване на къщи, забрана на ваксинации, липса на достъп до хигиенни условия и чиста 
вода, затваряне на пътища. Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване е имало от 
провинцията с 1 816 ВРЛ на 100 000 жители. 
 
 
Херат 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.13; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.13] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Херат се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
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личното му положение елементи. 

За град Херат може да се заключи, че се извършва безогледно насилие на такова ниско 
равнище, че като цяло няма реална опасност цивилно лице да бъде лично засегнато поради 
безогледно насилие. Същевременно следва да се вземат под внимание индивидуалните 
елементи, тъй като те могат да поставят молителя в увеличаващи опасността положения. 

В някои части на провинция Херат е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, 
особено талибани. Присъствието на бунтовници в град Херат е било ограничено. В провинцията 
са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в рамките на провинцията, 
като повечето части, с изключение на областите Шинданд и Адраскан, са сравнително по-
засегнати. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 25 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
СВУ (с различна от самоубийство цел), самоубийствени и сложни атентати, и 
целенасочени/умишлени убийства. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица 
включват например контрол над някои училища от талибаните, инцидент, свързан с изгарянето 
на държавно училище за момичета, престъпност. Предизвикано от конфликтите вътрешно 
разселване до известна степен е имало от провинцията в периода януари 2017 г. — март 2018 г. 
с 363 ВРЛ на 100 000 жители. Провинция Херат, и по-специално град Херат, е дестинация за 
значителен брой ВРЛ и завърнали се лица. 

 

 
Хост 
[Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.17; Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 
2.18] 
 

Като се вземат предвид показателите, може да се заключи, че в провинция Хост се извършва 
безогледно насилие. Може да бъде установена реална опасност от тежки посегателства 
съгласно член 15, буква в) от ДП, ако молителят е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му положение елементи. 

В някои части на Хост е имало силно присъствие на бунтовнически групировки, особено 
талибани. В провинцията са извършвани военни операции. Тежестта на конфликта е варирала в 
рамките на провинцията, като сравнително по-засегнати са областите Сабари, Терзаи, 
Хост/Матун, Мусахел, Надиршахкот и Спера. 

През 2017 г. в провинцията са докладвани 30 цивилни жертви на 100 000 жители. Във връзка с 
характера на методите и тактиките от ИДП е видно, че основните причини за цивилни жертви са 
СВУ (за различна от самоубийство цел), целенасочени/умишлени убийства и самоубийствени и 
сложни атентати. Други видове въздействие върху живота на цивилните лица включват 
например престъпност и злоупотреби с правата на човека, приписвани на Силите за закрила на 
Хост (проправителствени милиции), за които има данни, че функционират безнаказано. 
Предизвикано от конфликтите вътрешно разселване до известна степен е имало от провинцията 
в периода януари 2017 г. — март 2018 г. с 191 ВРЛ на 100 000 жители. 
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в. Живот или личност на цивилно лице 

Определяне на лице като „цивилно лице“ 
Цивилният статут е предпоставка, за да може лицата да се ползват от закрилата по член 15, буква 
в) от ДП, тъй като целта на разпоредбата е да предоставя закрила само на тези, които не участват 
в конфликта. Това включва потенциалното прилагане на член 15, буква в) от Директивата 
относно признаването за бивши бойци, които наистина и за постоянно са се отказали от 
въоръжени дейности. 

В самата Директива относно признаването не е предвидено определение на израза „цивилно 
лице“. В светлината на насоките за тълкуване, предоставени от Съда на ЕС по дело Diakité, 
терминът следва да се тълкува като назоваване на обичайното му значение в ежедневието, като 
същевременно се има предвид контекстът, в който се използва, и целите на правилата, в които 
е включен. Следователно изразът „цивилно лице“ би могъл да се счита като отнасящ се до лице, 
което не е член на която и да е от страните по конфликта и което не участва във военните 
действия, включително и лица, които вече не участват във военни действия. 

В контекста на Афганистан молбите от лица, които попадат в следните профили, следва да се 
разглеждат внимателно. Въз основа на индивидуална оценка може да се определи, че такива 
молители могат да бъдат квалифицирани като цивилни лица съгласно член 15, буква в) от ДП: 

 Бунтовници (антиправителствени сили): въоръжени бойци на опозицията, които се 
борят срещу афганистанското правителство и международните му съюзници. Примери 
за такива групи от бойци са талибаните, мрежата „Хакани“ и „Ислямското движение на 
Узбекистан“; въоръжени групировки, преследващи политически, идеологически или 
икономически цели, включително въоръжени престъпни групи, участващи пряко във 
военни действия от името на страна по конфликта, следва също да се считат за попадащи 
извън обхвата на субсидиарната закрила по член 15, буква в) от ДП; 

 Проправителствени милиции: включително различни паравоенни инициативи, 
разработени и формализирани в подкрепа на афганистанското правителство и за 
подпомагане на официалните въоръжени сили на Афганистан. 

 Афганистански национални сили за сигурност: включително АНА, части от АНП,50 НДС, 
както и АМП. 

Следва да се отбележи, че активното участие във военните действия не се ограничава до 
открито носене на оръжие, но може да включва и значителна логистична и/или 
административна подкрепа за бойците. 

С оценката следва да се вземе под внимание дали лицето доброволно взема участие във 
въоръжения конфликт; тези, които съзнателно участват във въоръжени групи, е малко вероятно 
да бъдат счетени за цивилни лица. 

Важно е да се подчертае, че оценката на необходимостта от закрила е с оглед на бъдещето. Ето 
защо основният въпрос е дали или не молителят ще бъде цивилно лице или не при връщане. 
Фактът, че лицето е участвало във военни действия в миналото, не означава непременно, че 
член 15, буква в) от Директивата относно признаването не би бил приложим спрямо него или 
нея. 

В случай на съмнение относно цивилния статут на дадено лице, трябва да се възприеме 
ориентиран към закрила подход, който е и в съответствие с международното хуманитарно 

                                                           
50 В Афганистан афганистанската национална полиция изпълнява активна роля на воюваща страна в борбата срещу 
бунтовниците. Следователно (част от) членовете на АНП се считат за попадащи извън обхвата на член 15, буква в) от 
ДП. 
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право, а лицето следва да се счита за цивилно. 

Като се има предвид характерът на конфликта, е вероятно да има смисъл да се разгледат 
нецивилните профили по-горе от гледна точка на статут на бежанец или субсидиарна закрила 
на други основания (вж. по-специално профилите Членове на сили за сигурност и 
проправителствени милиции, Членове на бунтовнически групировки и цивилни лица, за 
които се счита, че ги подкрепят). 

 За този профил може да са приложими и съображения за изключване (вж. главата 
„Изключване“ по-долу). 

Определяне на вредата като „заплаха за живота или личността (на цивилно 
лице)“ 

Терминът „заплаха за живота или личността (на цивилно лице)“ не е определен нито в 
Директивата относно признаването, нито от Съда на ЕС в неговата съдебна практика. 

Съдът на ЕС постанови, че член 15, буква в) от ДП има допълнителен обхват, освен този по член 3 
от ЕКПЧ и следователно трябва да бъде тълкуван самостоятелно, но при надлежно зачитане на 
правата на човека, както са гарантирани в рамките на ЕКПЧ.51 

При сравняване на разпоредбите на член 15, букви а) и б) от ДП, които съдържат конкретен вид 
посегателство, с разпоредбата на член 15, буква в) от ДП, Съдът на ЕС допълнително заключава, 
че посегателството съгласно последната буква 

(…) обхваща една по-обща опасност от посегателство. Всъщност по-скоро се имат 
предвид в по-широк план „заплахи срещу живота или личността“ на цивилно лице, 
отколкото определени насилия. Освен това тези заплахи са присъщи на обща 
ситуация на „въоръжен вътрешен или международен конфликт“52.  

Някои от видовете посегателство над живота или личността в Афганистан, които често биват 
докладвани, включват избивания, наранявания, отвличания, увреждания, причинени от 
противопехотни мини, глад поради продоволствена несигурност и др. 

г. Тежки и лични заплахи 

В делото Elgafaji Съдът на ЕС отбелязва: 

Макар несъмнено да е вярно, че колективни фактори играят съществена роля за 
прилагането на член 15, буква в) от Директивата, в смисъл че съответното лице 
спада, както други лица, към кръг от потенциални жертви на безогледно насилие в 
случай на въоръжен вътрешен или международен конфликт, това не променя 
факта, че тази разпоредба трябва да представлява обект на систематично 
тълкуване в съответствие с другите две посочени в член 15 ситуации и 
следователно трябва да се тълкува в тясна връзка с тази индивидуализация53.  

Наличието обаче на тежки и лични заплахи за живота или личността на молител за субсидиарна 
закрила, 

(...) не е подчинено на условието последният да представи доказателство, че той 
представлява специфична цел поради присъщи на неговото лично положение 
елементи.54 

                                                           
51 Elgafaji, т. 28. 
52 Elgafaji, т. 33—34. 
53 Elgafaji, т. 38. 
54 Elgafaji, т. 43. 
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Освен това 

— съществуването на такива заплахи може по изключение да се счита за 
установено, когато степента на характеризиращото протичащия въоръжен 
конфликт безогледно насилие (...) достига толкова високо ниво, че съществуват 
сериозни и потвърдени основания да се смята, че цивилно лице, върнато в 
съответната страна или евентуално в съответния регион, поради самия факт на 
присъствието си на тяхната територия се излага на реална опасност да претърпи 
посочените заплахи.55 

За териториите, където безогледното насилие не достига толкова високо равнище, колкото по-
способен е евентуално молителят да докаже, че е специфично засегнат поради присъщи на 
личното му/ѝ положение елементи, толкова по-ниска ще бъде степента на безогледно 
насилие, която се изисква, за да може той/тя да търси субсидиарната закрила.56 

За определени молители може да се счита, че са в повишена опасност от безогледно насилие, 
включително неговите преки и косвени последици поради, наред с другото, възраст, пол, 
здравословно състояние и увреждания, липса на семейство, икономическо положение и 
географска близост с области, които са обект на насилие. 

Профилите с повишена опасност от безогледно насилие биха могли да включват например: 

 Цивилни лица, които имат по-малка възможност да избягват риска от безогледно 
насилие чрез намиране на временен подслон от боеве или атаки (напр. лица с 
увреждания или сериозни заболявания; лица в изключително тежко икономическо 
положение). 

 Цивилни лица, които нямат капацитета да оценяват правилно ситуацията и следователно 
се излагат на рискове, свързани с безогледно насилие (напр. деца — в зависимост от 
средата, семейната история, родителите или настойниците, нивото на зрелост; лица с 
умствени увреждания). 

 Цивилни лица, които може да бъдат съществено и материално засегнати от насилие 
поради географската им близост до възможна цел (напр. правителствени сгради, 
полицейски или военни бази, обекти за поклонение). 

Това е неизчерпателен списък. Той е и некатегоричен и винаги е необходимо да се вземат 
под внимание индивидуални елементи. 

д. Причинно-следствена връзка/„поради“ 

Субсидиарна закрила по член 15, буква в) от ДП се предоставя на всяко лице, за което има 
сериозни и потвърдени основания да се смята, че ако бъде изпратено обратно, би било 
изложено на реална опасност от тежки и лични заплахи срещу живота или личността му поради 
безогледно насилие. 

Причинно-следствената връзка „поради“ се отнася до причинно-следствената връзка между 
безогледното насилие и посегателството (сериозна заплаха за живота или личността на цивилно 
лице). 

Тълкуването на причинно-следствената връзка „поради“ не може да се ограничава до 
посегателства, които са пряко причинени от безогледно насилие или от действия, произтичащи 
от участниците в конфликта. До известна степен това може да включва и косвените последици 
от безогледно насилие в ситуации на въоръжен конфликт. Доколкото е налице доказуема 

                                                           
55 Пак там. 
56 Elgafaji, т. 39. 
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връзка с безогледното насилие, в оценката могат да бъдат взети предвид елементи, напр.: 
широкоразпространено насилие в резултат на пълен срив на законността и реда, унищожаване 
на необходимите средства за оцеляване. Въоръжените сблъсъци и/или блокираните пътища 
също може да доведат до проблеми със снабдяването с храна, които причиняват глад или 
ограничен или никакъв достъп до здравни заведения в определени региони в Афганистан. 
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IV. Субекти на закрила 
В член 7 от ДП са предвидени изискванията за субектите на закрила: 

Член 7, параграф 1, точка 2 от Директивата относно признаването 

Субекти на закрила 

1. Закрилата срещу преследване или тежки посегателства може да бъде предоставена 
единствено от: 

а) държавата; или 

б) партии или организации, включително и международни организации, които 
контролират държавата или значителна част от нейната територия; 

при условие че същите желаят и могат да предложат закрила в съответствие с параграф 2. 

2. Закрилата срещу преследване или тежки посегателства трябва да е ефективна и да няма 
временен характер. Обикновено такава закрила се предоставя, когато субектите, посочени в 
параграф 1, букви а) и б), вземат разумни мерки, за да попречат на преследването или на 
тежките посегателства, наред с другото, чрез функционирането на ефективна 
правораздавателна система, позволяваща разкриването, наказателното преследване и 
наказването на деянията, представляващи преследване или тежко посегателство, и когато 
молителят има достъп до тази закрила. 

Държавата 

Терминът „държавата“(член 7, параграф 1, буква а) от ДП) обхваща всеки орган, упражняващ 
законодателни, изпълнителни, съдебни или други функции, и действащ на всякакво ниво – 
централно, федерално, регионално, провинциално или местно. Понякога на частни субекти 
могат да бъдат предоставени и държавни правомощия и отговорности за предоставяне на 
закрила под контрола на държавата. 

В периода 2011 —2014 г. отговорността за операциите за сигурност в Афганистан постепенно 
премина към АНСС. АНСС са съставени от правителствени сили за сигурност, включително АНА, 
Афганистанските военновъздушни сили, АНП, АМП и НДС [Ключови социално-икономически 
показатели, 3.1-3.4]. 

Съдебната власт включва Върховния съд, както и апелативни, и основни съдилища, 
разположени във всички 34 провинции. Основните съдилища разглеждат всички въпроси от 
обикновена наказателна, гражданска и семейна юрисдикция. В столицата на всяка провинция 
има апелативни съдилища, които имат юрисдикция над основните съдилища и съдилищата по 
детски, търговски и семейни въпроси. Върховният съд няма съдебна или административна власт 
над изпълнителните или законодателните разклонения [Ключови социално-икономически 
показатели, 3.1—3.4]. 

Въпреки наличието на официална система на правосъдие, основните средства за уреждане на 
спорове, по-специално извън големите градове, остават чрез обичайните и неформалните 
системи. С такива традиционни системи се разглеждат и наказателноправни въпроси 
[Нападения в обществото, 1.1 и 1.5]. 

За да отговаря на условията на субект на закрила, държавата трябва да може и да иска да 
защитава лицата в рамките на своята юрисдикция. 

Закрилата в държавата на произход трябва да отговаря едновременно на три условия. тя трябва 
да бъде ефективна, да не бъде с временен характер и да бъде достъпна за молителя. 
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Следва да се има предвид и че се счита, че не е налична ефективна закрила, ако преследването 
или тежките посегателства се извършват от държавата или от нейни представители 
(съображение 27 от ДП). 

Способността на правителството в Афганистан да защитава правата на човека е подкопана в 
много области от преобладаващата несигурност и високия брой атаки от бунтовници 
[Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.6, 1.7]. Афганистанските сили за сигурност не 
са успели да гарантират сигурност навсякъде в Афганистан и са загубили територия от 
бунтовниците [Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.9.3]. Ефективността на 
афганистанските сили остава зависима от международната закрила за вземане и запазване на 
контрола над територията и за подпомагане на оперативния капацитет [Ключови социално-
икономически показатели, 3.2.2.2]. 

Съгласно Конституцията на Афганистан гражданите имат право на справедлив процес в 
независима съдебна система. Поради липсата на капацитет и проблемите, свързани с 
всеобхватна корупция и политически заплахи, обаче това право рядко се упражнява [Ключови 
социално-икономически показатели, 3.5.2]. 

Според данните селските и нестабилните области страдат от като цяло слаба официална система 
на правосъдие, която е неспособна ефективно и надеждно да отсъжда по гражданскоправни и 
наказателноправни спорове [Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.7]. 

В градските центрове официалната система на правосъдието е по-силна в сравнение със 
селските райони, където централното правителство е слабо и няма присъствие [Ключови 
социално-икономически показатели, 3.5.2]. Наблюдатели докладват за високи нива на 
корупция, необичайно дълги срокове на съдебния процес; недостиг на съдии, административен 
персонал и неадекватно обучен съдебен персонал, предизвикателства пред ефективното 
управление, въздействие на влиятелни личности и климат на безнаказаност като фактори, които 
отслабват прилагането на законовия ред и подкопават способността на държавата да осигурява 
закрила от нарушения на правата на човека [Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.7; 
Ключови социално-икономически показатели, 3.5.2 и 3.5.3]. 

Присъствието на полицията също е по-силно в градовете и полицаите са задължени да спазват 
насоки, например Кодекса на поведение и Политиката за използване на сила на АНП. Реакциите 
на полицията обаче се характеризират с ненадеждност и непоследователност, полицията има 
слаб капацитет за разследване, недостатъчно обучение по криминалистика и технически 
познания. Освен това полицейските сили се обвиняват в широкоразпространена корупция, 
покровителство и злоупотреба с власт: лица в институциите може да злоупотребяват със своята 
позиция на власт и да използват изнудване, за да добавят към ниските си доходи. Продължиха 
случаите на произволни арести и задържания от полицията, а изтезанията са присъщи за 
полицейските сили. Бездействието, некомпетентността, безнаказаността и корупцията водят до 
незадоволителни резултати: има данни за повишаване на престъпността, включително 
отвличания и широкоразпространено насилие в общността, особено в градовете. Наблюдава се 
и неспособност за предотвратяване на редовни широкомащабни атаки с голям брой жертви и 
на целенасочени убийства [Състояние на сигурността (май 2018 г.), 1.1, 2.1.2, 2.5.2 и 2.13.2; 
Състояние на сигурността (декември 2017 г.), 1.6.3, 1.6.4 и 1.7; Ключови социално-
икономически показатели, 3.4]. 

За семейните и домашните въпроси обикновено се пази дискретност и полицията не взема 
участие [Ключови социално-икономически показатели, 3.4.4]. 

Може да се заключи, че афганистанската държава е предприела определени мерки, за да 
подобри своите системи на правоприлагането и на правосъдието, и нейното присъствие и 
контрол са сравнително по-силни в градовете. Тези системи обаче все още са слаби и като цяло 
не позволяват ефективното разкриване, преследване и наказване на действията, 
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представляващи преследване или тежко посегателство. Следователно критериите по член 7 от 
ДП като цяло не са спазени. 

Партии или организации, включително международни организации 

В контекста на член 7 от ДП е необходимо тези партии или организации да контролират 
държавата или значителна част от територията на държавата. За да се счита, че партиите или 
организациите контролират регион или по-голяма област на територията на държавата, следва 
да се установи, че те упражняват правителствени функции. Освен това тези страни или 
организации трябва да имат готовност и способност да осигуряват закрила срещу преследване 
или тежки посегателства, както е определено в член 7, параграф 2 от ДП. 

Много области на Афганистан са повлияни от бунтовнически групировки; талибаните обаче са 
единствената бунтовническа групировка, която контролира значителни части от територията. 

В някои области функциите на талибаните могат да бъдат считани на практика за правителство 
в сянка, което контролира определени обществени услуги, например медицинските грижи и 
образованието [Нападения във връзка с конфликта, 1.1.1]. Те прилагат и паралелна правосъдна 
система в областите под техния контрол [Нападения в рамките на обществото, 1.6]. Липсата 
на надлежно провеждане на съдебен процес и характерът на наказанието обаче не би било 
основание такъв паралелен правосъден механизъм да бъде считан за легитимна форма на 
закрила. 

Като се има предвид целта им да свалят и заменят афганистанската държава, както и историята 
им на нарушения на правата на човека, може да се заключи, че талибаните не отговарят на 
условията, за да бъдат считани за субект на закрила, който може да осигури ефективна и 
достъпна закрила, която не е с временен характер. 

В случай че в района по местоживеене е установена необходимост от закрила и при липсата на 
субект, който да може да предостави закрила по смисъла на член 7 от ДП, проверката може да 
продължи с преценка на приложимостта на ВВЗ, ако е целесъобразно в съответствие с 
националното законодателство и практика. 
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V. Възможност за вътрешна закрила 
Тази глава е разработена във връзка с член 8 от ДП относно вътрешната закрила: 

Член 8 от Директивата относно признаването 
Вътрешна закрила 

1. При оценяването на молбата за международна закрила държавите членки могат да 
решат, че молителят не се нуждае от международна закрила, ако в част от държавата на 
произход той: 

а) няма основателно опасение от преследване или не е изложен на реална опасност 
от тежки посегателства; или 

б) има достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства съгласно 
определението в член 7; 

и той може сигурно и законно да пътува и да получи достъп до тази част на държавата, 
както и може основателно да се очаква да се установи там. 

2. 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, например Върховния комисар за бежанците на Организацията на 
обединените нации и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. 

Следва да се отбележи, че разпоредбата на член 8 от ДП е незадължителна. Следователно 
значимостта на тази глава за практиката в държавите членки ще зависи от транспонирането на 
член 8 от ДП и/или на концепцията за възможност за вътрешна закрила в националното 
законодателство. 

В националното законодателство и практика ВВЗ може да се нарича и „възможност за бягство 
вътре в страната“, „вътрешно преселване“ и др. 

Предварителни бележки 

ВВЗ следва да се проверява едва след като бъде установено, че молителят има основателни 
опасения от преследване или е изложен на реална опасност от тежки посегателства, както и че 
органите или други свързани субекти на закрила не могат или не желаят да му/ѝ предоставят 
закрила в неговия/нейния район по местоживеене57. Ако ВВЗ е приложима, може да се 
определи, че молителят няма необходимост от международна закрила. 

Следва обаче да се подчертае, че няма изискване молителят да е изчерпал възможностите да 
получи закрила в различни части на своята държава на произход, преди да потърси 
международна закрила. 

В оценката дали е приложима ВВЗ тежестта на доказване носи решаващият орган, докато 
молителят остава със задължението да сътрудничи. Молителят има право също да представя 

                                                           
57 Нуждите от закрила първо се оценяват по отношение на района по местоживеене на молителя в държавата на 
произход. Районът по местоживеене в държавата на произход се определя въз основа на силата на връзката на 
молителя с определена област в тази държава. Районът по местоживеене може да бъде мястото на раждане или 
израстване или различна област, където молителят се е установил и живял, поради което е тясно свързан с нея. 
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елементи, с които да посочи, че спрямо него или нея не следва да се прилага ВВЗ. 

Анализът на ВВЗ следва да бъде част от оценката на бъдещия риск от подлагане на преследване 
или тежко посегателство. 

Настоящата глава е структурирана по следните елементи на правната разпоредба на член 8 от 
ДП: 
 

 
Фигура 10. Възможност за вътрешна закрила: елементи на оценката. 

Във връзка с тези елементи при оценяване на приложимостта на ВВЗ служителят следва да 
прецени общото положение в съответната част на Афганистан, както и конкретните 
обстоятелства на молителя. 

В настоящата глава се прави анализ и се предоставят насоки относно приложимостта на ВВЗ в 
части от Афганистан, и по-специално в следните три града: град Кабул, град Херат и Мазари 
Шариф. 

Част от държавата 

Първата стъпка в анализирането на ВВЗ е да се определи дадена част от държавата, във връзка 
с която ще бъдат разгледани критериите на член 8 от ДП в отделния случай. 

Този анализ акцентира върху трите града Кабул, Херат и Мазари Шариф поради следните 
причини: 

 достъпност: градовете имат функциониращи летища с вътрешни и/или международни 
полети; 

 състояние на сигурността: нивото на безогледно насилие в тези градове не достига 
толкова високо равнище, че да има сериозни основания да се счита, че цивилното лице 
би било изложено на реална опасност от тежко посегателство единствено поради своето 
присъствие там. Следователно, в зависимост от индивидуалната оценка, ВВЗ би могла да 
бъде приложима към тези градове. 

Изборът на трите града за този общ анализ и насоки не пречи на служителите да преценяват 
прилагането на ВВЗ към други части на Афганистан, при условие че са спазени всички условия, 
предвидени тук. 

При избор на определена част от Афганистан, във връзка с която да се прецени приложимостта 
на ВВЗ, ако е целесъобразно, биха могли да се вземат под внимание например съществуващи 
връзки с мястото, например минал опит и/или наличие на подкрепяща мрежа. 

Безопасност 

пътуване и 
достъп 

безопасност 
основателност на 

очакванията за 
установяване 

ВВЗ в 
определена 

част на 
Афганистан 
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Критерият за безопасност би бил удовлетворен, ако бъде установено следното: 

 липса на преследване или на тежки посегателства, или 

 наличие на закрила срещу преследване или тежки посегателства 

Те следва да се разглеждат въз основа на общото положение в съответната част на Афганистан 
и личното положение и обстоятелства на молителя, включително елементи като произход, пол, 
възраст и др. (вж. член 8, параграф 2 от ДП във връзка с член 4 от ДП). 

Липса на преследване или на тежки посегателства 

В оценката на изискването за безопасност във връзка с приложимостта на ВВЗ в отделни случаи 
на молители от Афганистан следва да се вземат предвид следните елементи: 

 общо състояние на сигурността 

Общото състояние на сигурността в градовете Кабул, Херат и Мазари Шариф следва да се 
оцени в съответствие с анализа в раздела относно член 15, буква в) от ДП. 

 субект на преследване или тежки посегателства и техният обхват: 

В случай че лицето се опасява от преследване или тежко посегателство от страна на 
афганистанската държава, се предполага, че не би имало ВВЗ. В специфични случаи, когато 
обсегът на даден държавен субект е явно ограничен до дадена географска област, критерият 
за безопасност може да бъде удовлетворен във връзка с други части на Афганистан. 

Заплашваните от бунтовници лица често се преместват в градовете с цел безопасност 
[Нападения във връзка с конфликта, 1.4.2]. 

При оценката на наличието на ВВЗ в случай на преследване или тежко посегателство от 
страна на талибаните следва да се обърне особено внимание на конкретните обстоятелства 
на молителя, капацитета на талибаните да проследяват и извършват нападения над лица в 
градовете, на начина, по който молителят се възприема от талибаните (вж. следващата точка) 
и дали съществува лична ненавист, и др. [Нападения във връзка с конфликта, 1.4.3]. 

За лица, които се опасяват от преследване или тежко посегателство от други въоръжени 
групи, следва да се оцени обсегът на влияние на дадената група, напр. следва да се вземе 
под внимание оперативното присъствие на ИДХ в Кабул и Херат [Нападения във връзка с 
конфликта, 1.5.1.1].; в повечето случаи може да е налична ВВЗ. 

В някои случаи, ако молителят е обект на преследване или на тежки посегателства по 
причини, вързани с преобладаващите морални норми в Афганистан, а субектът на 
преследване или тежко посегателство е афганистанското общество като цяло (напр. ЛГБТ 
лица; лица, за които се счита, че са извършили вероотстъпничество и/или богохулство), като 
цяло няма да има налична ВВЗ. 

За определени особено уязвими категории, например жени, деца и лица с видими умствени 
или физически увреждания, ако субектът на преследване или на тежки посегателства е 
семейството на молителя, като цяло не би имало налична ВВЗ. 

 дали профилът на молителя се счита за първа мишена и/или заплаха от 
субекта на преследване или тежки посегателства 

Профилът на молителя би могъл да го/я направи първа мишена за държавата или за 
бунтовническите групировки, като увеличава вероятността субектът на преследванията или 
на тежки посегателства да се опита да проследи молителя на потенциалното място на ВВЗ. 

 поведение на молителя 
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От молителя не може да се очаква да променя своето поведение или да живее в прикритие, 
за да избегне преследване или тежки посегателства.58 

 лична ненавист 

Някои лични спорове, включително и такива, основаващи се на чест и кръвни вражди, биха 
могли да засилят решителността на субекта на преследване или тежки посегателства да 
проследи молителя. 

 други увеличаващи опасността обстоятелства 

Информацията в раздел „Анализ на конкретни профили във връзка с признаването на статут 
на бежанец“ следва да се използва в помощ на настоящата оценка. 

Липсата на преследване или на тежки посегателства има два аспекта, и двата от които трябва 
да бъдат обосновани в проверката: 

 липса на преследване или на тежки посегателства 

Във връзка с необходимостта от закрила, свързана със статут на бежанец, член 15, буква а) от 
ДП и член 15, буква б) от ДП следва да бъдат разгледани в светлината на елементите по-горе. 

В контекста на ВВЗ относно тежко посегателство съгласно член 15, буква в) от ДП, следва да се 
определи, че на областта, разглеждана във връзка с ВВЗ, молителят не би бил изложен на 
реална опасност от такова тежко посегателство поради безогледно насилие. 

 няма потенциални нови форми на преследване или тежки посегателства 

Служителите следва също да проверят дали има потенциални нови форми на преследване или 
тежки посегателства в областта, за която се разглежда ВВЗ за молителя. Анализът в главите 
„Статут на бежанец“ и „Субсидиарна закрила“ следва да се използва за справка в тази връзка. 

Това може допълнително да се подкрепи по аналогия от констатациите на Съда на ЕС по дело 
Abdulla, където Съдът, тълкувайки член 11, параграф 1, буква д) от ДП относно 
преустановяването, стига до заключението че не само че първоначалните обстоятелства, 
оправдавали опасенията на лицето не трябва да съществуват, но и лицето следва да няма друго 
основание за опасение от „преследване“.59 

Достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства 
Като алтернатива служителите може да определят, че молителят няма необходимост от 
международна закрила, ако достъпът до закрила срещу преследване или тежко посегателство, 
определен в член 7 от ДП, е гарантиран в областта, за която се разглежда ВВЗ. Вж. главата 
„Субекти на закрила“ по-горе. В случая на преследване от държавата е приложима презумпция 
за неналичие на закрила от държавата. 

Пътуване и достъп 
Като следваща стъпка служителите следва да определят дали молителят може: 
 

                                                           
58 Съд на ЕС, X, Y и Z, т. 70—76; Съд на ЕС, Y и Z, т. 80. 
59 Решение на Съда от 2 март 2010 г., Abdulla и други/Bundesrepublik Deutschland, съединени дела C-175/08, C-176/08, 
C-178/08 и C-179/08, т. 76. 
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Фигура 11. Пътуване и достъп като изисквания за ВВЗ. 

Тези критерии по член 8, параграф 1 от ДП отразяват съдебната практика на ЕСПЧ, например в 
дело Salah Sheekh.60 

Съответните елементи са обяснени по-долу, наред със заключения въз основа на наличната 
информация: 

 Безопасно пътуване — следва да съществува безопасен маршрут, по който молителят 
практически да може да пътува без неоснователни затруднения, за да може да има достъп 
до областта на ВВЗ, без да е изложен на сериозна опасност. 

В тази връзка оценката на маршрута на пътуване от летището до града е част от критерия за 
безопасно пътуване61 и трябва да бъде извършена внимателно въз основа на съответната 
ИДП [Състояние на сигурността (май 2018 г.), 2.1, 2.5 и 2.13; Състояние на сигурността 
(декември 2017 г.), 2.1, 2.5 и 2.13; Ключови социално-икономически показатели, 5.4]. 

 Кабул: Международното летище на Кабул (KIA) е част от градската зона на град 
Кабул. 

 Мазари Шариф: Летището на Мазари Шариф (MZR) е разположено на 9 км на изток 
от града в област Мармул. 

 Херат: Летището на Херат (HEA) е разположено на 18,5 км на юг от града в област 
Гузара. 

Въз основа на наличната ИДП се стига до заключението, че пътуването по пътищата от 
летището до градовете през светлите часове на деня се счита като цяло за безопасно. 

 Законно пътуване — не следва да съществуват законови пречки, които да възпрепятстват 
молителя да пътува до безопасната област; 

Въз основа на наличната ИДП се стига до заключението, че за афганистанците, пътуващи в 
Афганистан, включително до градовете Кабул, Херат и Мазари Шариф няма правни или 
административни ограничения [Ключови социално-икономически показатели. 5.1 и 5.2]. 

 Получаване на достъп — на молителя следва да се разрешава достъп до безопасната област 
от страна на субекта, който я контролира. 

Въз основа на наличната ИДП се стига до заключението, че за допускането на афганистанци 
до която и да е част от държавата, включително в градовете Кабул, Херат и Мазари Шариф 
няма правни или административни ограничения или изисквания [Ключови социално-

                                                           
60 ЕСПЧ, Salah Sheekh срещу Нидерландия, жалба № 1948/04, Съвет на Европа: Европейски съд по правата на човека, 
решение от 11 януари 2007 г., т. 41: „Съдът счита, че трябва да са налице определени гаранции като 
предварително условие, за да се разчита на възможност за бягство вътре в страната: лицето, което трябва 
да бъде експулсирано, трябва да може да пътува до съответния район, да получи достъп и да може да се 
установи там, като в противен случай може да възникне проблем по член 3, още повече ако при липса на 
такива гаранции е налице възможност експулсираното лице да се окаже в част от държавата на произход, 
където може да бъде подложено на малтретиране.“ 
61 ЕСПЧ, Sufi and Elmi, т. 268, 269, 271. 
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икономически показатели. 5.1 и 5.2]. 

Конкретните обстоятелства на молителя също следва да се вземат под внимание при оценката 
дали той или тя може да пътува безопасно и законно и да получава достъп до част от страната. 

Необходима е внимателна проверка, особено в случаите на жени, които ще пътуват без мъж 
придружител, понеже пътуването им из Афганистан може да бъде предмет на сериозни 
ограничения. Например на жените не се позволява да напускат домовете си без разрешение на 
съпруга си съгласно Шиитския закон за личния статут или поради ограниченията на свободата 
на движение, свързани със социално-културните кодекси на честта и срама, включително 
Pashtunwali за пущуните. [Ключови социално-икономически показатели, 5.5]. 

Основателност на очакванията за установяване 
Според член 8, параграф 1 от ДП ВВЗ може да е валидна единствено ако от молителя „може 
основателно да се очаква“ той да се установи в предлаганата област на вътрешна закрила. 

Нито в ДП, нито в съдебната практика на Съда на ЕС се съдържат относими критерии, на които 
може да се направи позоваване при установяване дали е основателно лицето да се установи в 
мястото на ВВЗ. 

Настоящият общ анализ следва основаващ се на права подход в светлината на съответната 
съдебна практика на ЕСПЧ. 

Като се отчете, че съдебната практика на ЕСПЧ е в контекста на различен правен режим и се 
отнася до конкретни лични ситуации, от нея могат да се извлекат следните принципи, които се 
считат за относими към проверката за основателност съгласно член 8 от ДП: 

 В оценката следва да се вземе предвид „способността на молителя да се погрижи за 
най-основните си нужди, например храна, хигиена и подслон, своята уязвимост на 
малтретиране и перспективата да подобри положението си в рамките на разумен 
срок“.62 

 „Вътрешното преселване неизбежно е свързано с определени трудности.“ В това 
отношение трудностите в „намирането на подходящи работни места и жилищно 
настаняване“ не са решаващи, ако може да се установи, че общите условия на живот за 
молителя в предложеното място на ВВЗ не са „неоснователни или по никакъв начин не 
представляват третирането, забранено по член 3“.63 

При прилагането на проверката на основателността следва да се установи, че ще бъдат 
гарантирани основните потребности на молителя, например храна, подслон и хигиена. Освен 
това трябва да се обърне особено внимание на възможността лицето да осигури своята 
собствена издръжка и тази на семейството си, основните медицински грижи и основно 
образование за децата. 

В проверката на основателността на ВВЗ следва да се вземат под внимание следните 
елементи: 

 положението във връзка с продоволствената сигурност; 

 наличието на основна инфраструктура, например: 
 подслон и жилище; 

 основни медицински грижи; 

 хигиена, включително вода и хигиенни условия; 

                                                           
62 ЕСПЧ, Sufi и Elmi, т. 83. 
63 ЕСПЧ, A.A.M. срещу Швеция, т. 73. 
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 основно образование за децата; 

 наличието на основна издръжка, която гарантира достъп до храна, хигиена и подслон, 
например чрез заетост, съществуващи финансови средства, подкрепа от мрежа или 
хуманитарна помощ. 

Служителят следва да оцени общите обстоятелства в светлината на абсолютните критерии, 
описани по-горе, а не в сравнение със стандартите в Европа или други области в държавата на 
произход. 

Тези елементи са оценени по-долу във връзка с общото положение в градовете Кабул, Херат и 
Мазари Шариф и са взети под внимание в заключенията относно приложимостта на ВВЗ към 
определени профили на молители. 

Общо положение 
Въз основа на наличната ИДП общото положение във връзка с посочените по-горе елементи се 
оценява, както следва: 

Продоволствена сигурност: Като цяло в трите града няма недостиг на храна. Основната 
променлива в достъпа до храна са средствата за издръжка, с които молителят разполага, което 
може да бъде особено голямо безпокойство в случая на разселени лица [Ключови социално-
икономически показатели, 2.4]. 

Жилищно настаняване и подслон: Налични са жилищно настаняване и подслон. По-голямата 
част от градските къщи могат да се класифицират като гета. Достъпът до адекватно жилищно 
настаняване е предизвикателство за по-голямата част от афганистанците в градовете. В Кабул 
има жилищно настаняване от високия клас, което обаче повечето от жителите на Кабул не могат 
да си позволят. Големият брой разселени хора и внезапното увеличение на завърналите се през 
втората половина на 2016 г. създаде допълнителна тежест за вече надхвърления капацитет за 
приемане на градовете. Разселените хора в крайна сметка остават да живеят в селища за ВРЛ и 
следователно посочват подслона като основна необходимост. Градовете осигуряват също 
възможност за евтини квартири в „чайни къщи“ [Ключови социално-икономически показатели, 
2.3.5 и 2.7; Мрежи, 4.2]. 

Хигиена: Достъпът до питейна вода често е предизвикателство, особено в гетата и в селищата 
за ВРЛ в Кабул. В Мазари Шариф и Херат повечето хора имат достъп до подобрени източници 
на вода, както и до подобрени хигиенни условия [Ключови социално-икономически 
показатели, 2.7.4 и 2.7.6]. 

Основни медицински грижи: В тези градове има здравни заведения; капацитетът на 
медицинските грижи обаче е пренатоварен поради увеличаването на броя на разселените и 
завърналите се лица. Липсата на финансови средства е голяма пречка пред достъпа до 
медицински грижи [Ключови социално-икономически показатели, 2.6]. 

Основно образование за децата: В тези градове има образователни институции. Достъпът до 
образование е особено труден за разселените и завърналите се деца, понеже капацитетът в 
училищата е пренатоварен, а липсата на средства също ограничава достъпа на децата до 
училище [Ключови социално-икономически показатели, 2.5]. 

Средства за основна издръжка: Във връзка с достъпа до заетост, като се има предвид 
настоящото икономическо положение и състоянието на сигурността, има високи равнища на 
безработица и намалена заетост, особено за младежите в градовете, като тази тенденция се е 
влошила през последните години. Допълнителната конкуренция на пазара на труда е в резултат 
на увеличаващия се брой разселени лица, търсещи работа. Бедността в градовете е 
широкоразпространена и се увеличава и в такива ситуации увеличаващият се брой на хората, 
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живеещи в градска среда, прибягват до вредни механизми за справяне, например престъпност, 
ранни бракове, детски труд, улична просия и улична търговия, а традиционните механизми на 
подкрепа са под натиск, особено в градските райони [Ключови социално-икономически 
показатели, 2.2, 2.3 и 2.8]. 

Способността на лицата да се справят с горепосочените обстоятелства и положения зависи 
главно от достъпа до подкрепяща ги мрежа или финансови средства. 

Като се имат предвид икономическите обстоятелства, такава зависимост от връзки в рамките на 
мрежа вече е дори по-силна от преди [Ключови социално-икономически показатели, 2.2 и 2.8]. 
В контекста на Афганистан могат да бъдат определени различни видове мрежи, като тези от 
особено значение са роднините (по-далечни), но и мрежи, основани на общ произход или обща 
работа, или ниво на образование [Ключови социално-икономически показатели, 2.8; Мрежи]. 

Ако е целесъобразно, като допълнителен фактор, който временно допринася за реинтеграцията 
в Афганистан, може да се вземе наличната помощ за реинтеграция на принудително завърнали 
се лица.64 

Конкретни обстоятелства 
В допълнение към общото положение в областта на потенциалната ВВЗ, при извършване на 
оценката дали молителят трябва да се установи в тази част на държавата, трябва да се вземат 
предвид конкретните обстоятелства на молителя, например възраст, пол, здравословно 
състояние, социален статус и образователно равнище, семейни и социални връзки, език и др. 

Индивидуалните съображения биха могли да се отнасят до определени уязвими страни на 
молителя, както и до наличните механизми за справяне, които биха имали въздействие върху 
неговото или нейното лично положение и биха определили в каква степен би било разумно 
молителят да се установи в дадена област. 

Обърнете внимание, че това е неизчерпателен списък: 
 Възраст: Ранната възраст, както и напредналата, значително биха могли да ограничат 

достъпа на молителя до средства за издръжка, например чрез заетост, поради което 
лицето става зависимо от други доставчици. Следователно този елемент следва да се 
разглежда в комбинация с наличната подкрепа от семейството или от по-широка 
подкрепяща го мрежа. Освен това децата имат допълнителни потребности и право на 
основно образование, което трябва да се гарантира при прилагане на проверка на 
основателността. 

 Пол: Жените и момичетата в Афганистан може да бъдат предмет на дискриминационни 
ограничения и да се нуждаят от подкрепа от член на семейството от мъжки пол, или 
придружител, за да имат достъп до различни услуги и да упражняват определени права. 
Следователно при проверка на основателността следва да се вземе под внимание полът 
в комбинация със семейното положение и наличната подкрепа. 

 Здравословно състояние (заболяване или увреждания): Достъпът до медицински грижи 
е ограничен в трите града, поради което здравословното състояние на молителя е важно 
съображение в оценката на основателността на ВВЗ за тези, които се нуждаят от 
медицински грижи, като се има предвид и фактът, че здравословното им състояние може 
да засегне работоспособността им и възможността им да пътуват. За лицата с увреждания 
достъпът до основна издръжка, например чрез заетост, би бил допълнително ограничен. 

 Познания на местно ниво: Познанията на местно ниво, включително владеенето на 

                                                           
64 Вж. например „Съвместен път напред по въпросите на миграцията между Афганистан и ЕС“, част IV и 
приложението към него, налични на 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf
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езика, и наличието на определени социални връзки или чрез отношения, или чрез 
познанства от училище или професионален опит са относимо съображение, понеже 
такива връзки и знание биха подпомогнали на молителя да се установи в областта, и по-
специално в достъпа до основни средства за издръжка и основни услуги. 

 Социално положение, равнище на образование и икономическо положение: 
Произходът на молителя, неговото равнище на образование и наличните финансови 
средства могат да се вземат под внимание в оценката на основателността на ВВЗ, и по-
специално на достъпа на молителя до средства за основна издръжка. 

 Подкрепяща мрежа: Подкрепяща мрежа може да бъде семейната мрежа, която не се 
ограничава до най-близките членове на семейството, а включва и по-далечните роднини, 
и/или социална мрежа, и по-специално: приятели, работодатели, съученици, членове на 
същия клан, особено когато има точка на контакт и др., като се има предвид способността 
им да подпомогнат лицето в достъпа им до основна издръжка. Специално внимание 
следва да се обърне в случай на лица, които са живели в чужбина за дълъг период и които 
нямат роднини в трите града, понеже често те може да не разполагат с необходимата 
подкрепяща мрежа. 

 Религия: Принадлежността към религиозно малцинство (напр. сикхи, индуси и други 
религии) следва да се вземе под внимание за ВВЗ в трите града, понеже членовете на 
тези религиозни малцинства може да бъдат подлагани на дискриминация поради 
религиозни убеждения, което би затруднило достъпа им до основни средства за 
издръжка, например чрез заетост. 

Следва да се отбележи, че тези фактори често биха се припокривали в случая на даден молител, 
което би довело до различни заключения относно основателността на ВВЗ. В някои случаи 
повече от един елемент на уязвимост би бил основание да се потвърди заключението, че ВВЗ 
не е основателна за дадения молител (напр. непридружено дете без подкрепяща мрежа — вж. 
по-долу), докато в други случаи те биха се балансирали (напр. ВВЗ може да бъде основателна 
за брачна двойка, разполагаща с финансови средства или подкрепяща мрежа в един от 
градовете). 

Заключения относно основателността: определени профили, срещнати в 
практиката 
Този подраздел включва заключения и съответни съображения, които следва да се вземат под 
внимание в оценката на основателността на ВВЗ за дадени профили молители. 

Като обобщение би могло да се обоснове, че ВВЗ в Кабул, Херат и Мазари Шариф би била 
основателна за необвързани пълнолетни мъже и брачни двойки без деца, които нямат 
допълнителни уязвими страни, дори и ако нямат подкрепяща мрежа. За да се гарантират 
основните им нужди, например храна, подслон и хигиена, другите профили на молители като 
цяло биха се нуждаели от подкрепяща мрежа в областта на потенциалната ВВЗ. Възможно е 
обаче да бъде от значение да се вземат под внимание допълнителни конкретни обстоятелства 
в оценката на основателността на ВВЗ. 

В таблицата по-долу са подчертани индивидуалните съображения, които са били ключови в 
достигането на общите заключения, свързани с често срещаните профили. Това не накърнява 
нуждата от цялостна оценка на всички конкретни обстоятелства в дадения случай. 
 

Необвързани 
здрави 
пълнолетни 
мъже 

*За молители, 

Като цяло ВВЗ в Кабул, Херат и Мазари Шариф би могло да се счита за 
разумна за необвързан здрав пълнолетен мъж, който е живял и преди 
в Афганистан, включително и ако няма подкрепяща мрежа в областта 
на ВВЗ. 

Макар че положението, свързано с установяване в трите града 
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които са родени 
и/или са живели 
извън Афганистан 
за много дълъг 
период, вж. 
отделното 
заключение по-
долу. 

предполага известни трудности, все пак може да се заключи, че такива 
молители могат да си осигурят основна издръжка, подслон и хигиена, 
като се има предвид фактът, че конкретните им обстоятелства не 
пораждат допълнителни уязвими страни. 

Следните фактори могат по-специално да се вземат под внимание: 

 Възраст: молителят е в трудоспособна възраст, което би 
подпомогнало достъпа му до основна издръжка, по-специално 
във връзка с възможността да намери заетост. 

 Пол: с мъжкия пол в Афганистан не са свързани допълнителни 
уязвими страни. 

 Семейно положение: молителят няма допълнителни 
отговорности, освен да гарантира собствената си издръжка, и с 
необвързаните мъже не са свързани допълнителни уязвими 
страни. 

 Здравословно състояние: молителят не страда от тежко 
здравословно състояние. 

 Социално положение и икономическо положение: освен това 
биха могли да се вземат под внимание миналото на молителя, 
включително неговото образование, професия и налични 
финансови средства, особено в случай че тези са от значение за 
механизмите за справяне, които молителят би имал при 
установяване в областта на ВВЗ. 

 Познания на местно ниво: като се има предвид градският 
характер на трите области, разглеждани за ВВЗ, и фактът че 
населението в тях е разнообразно, може да се предположи, че 
гражданин на Афганистан, който по-рано е живял в Афганистан, 
би имал достатъчно познания на местно ниво, които биха му 
помогнали в рамките на разумното да се установи в един от трите 
града. 

 Подкрепяща мрежа: макар че подкрепящата мрежа би била от 
помощ в достъпа до средства за гарантиране на издръжка, в 
случая на необвързани мъже в градовете Кабул, Херат и Мазари 
Шариф това не би било необходима предпоставка за прилагане 
на ВВЗ. 

 Религия: Религията на молителя следва да се взема под 
внимание. 

Неомъжени 
жени без 
подкрепяща 
мрежа от 
лице/лица от 
мъжки пол 

Като цяло ВВЗ не би била основателна за неомъжени жени без 
подкрепа от член на близкото им семейство или далечните им роднини 
от мъжки пол в съответната част на Афганистан. 

За неомъжените жени, особено тези без подкрепяща мрежа от 
лице/лица от мъжки пол в Афганистан, ВВЗ следва също да се оценява 
внимателно във връзка с изискването за безопасност, включително 
безопасността при пътуване. 

От значение са следните елементи при проверка на критерия за 
основателност: 

 Пол: в Афганистан повечето жени не биха имали независими 
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средства, с които да гарантират основната си издръжка. Може да 
бъдат от значение и специфични свързани с пола увеличаващи 
опасността обстоятелства. 

 Семейно положение/подкрепяща мрежа: за да се гарантира 
тяхната издръжка и достъпа им до основни услуги, жените в 
Афганистан като цяло трябва да бъдат подпомагани от член на 
близкото им семейство или далечните им роднини от мъжки пол. 

Брачни двойки в 
работоспособна 
възраст без деца 

*За молители, 
които са родени 
и/или са живели 
извън Афганистан 
за много дълъг 
период, вж. 
отделното 
заключение по-
долу. 

Като цяло ВВЗ в Кабул, Херат и Мазари Шариф би могло да се счита за 
разумна за брачни двойки без деца, включително когато нямат 
подкрепяща мрежа в областта на ВВЗ. 

В оценката следва да се вземат под внимание посочените по-горе 
елементи във връзка с необвързаните мъже. В индивидуалната оценка 
обаче следва също да се провери дали в положението на двойката 
може да се осигури достатъчно издръжка и за двамата. 

Непридружени 
деца 

Като цяло ВВЗ не би била основателна за деца без подкрепяща мрежа 
в съответната част на Афганистан. 

Положението на непридружените деца също следва да се вземе под 
внимание 

в оценката на критерия за безопасност за потенциална ВВЗ. 

По-специално следва да се вземат под внимание следните елементи 
при проверка на критерия за основателност: 

 Възраст: поради ранната им възраст децата като цяло трябва да 
зависят от други хора, които да осигуряват тяхната основна 
издръжка. Освен това те са особено уязвими, включително на 
рисковете от преследване на деца или тежко посегателство, 
например ранни бракове и детски труд. В допълнение към това те 
имат специфични права и потребности, които трябва да се 
гарантират в съответствие с международните инструменти, 
например Конвенцията относно правата на детето. 

 Достъп до образование: въпросът, свързан с достъпа до основно 
образование, следва да се оцени във връзка с общото положение 
в трите града, както и конкретните обстоятелства на детето. Като 
цяло такъв достъп би бил ограничен за непридружени деца, 
макар че следва да се вземат под внимание конкретните им 
обстоятелства от гледна точка на социална среда и налични 
средства за основна издръжка. 

 Подкрепяща мрежа: наличието на подкрепяща мрежа в 
потенциалната област на ВВЗ, която би могла да осигури 
издръжката на детето, както и достъпа им до образование и 
основни медицински грижи, са ключови в оценката на ВВЗ за 
непридружени деца. 
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Семейства с деца Като цяло ВВЗ не би била разумна за деца в семейство, ако семейството 
не разполага с достатъчно финансови средства или подкрепяща мрежа 
в съответната част на Афганистан. 

Положението на децата също следва да се вземе под внимание при 
оценката на критерия за безопасност за потенциална ВВЗ. 

Следните елементи следва по-специално да се вземат под внимание: 

 Възраст: децата като цяло трябва да зависят от други хора, които 
да осигуряват тяхната основна издръжка. Освен това те са 
особено уязвими, включително на рисковете от преследване на 
деца или тежко посегателство, например ранни бракове и детски 
труд. В допълнение към това те имат специфични права и 
потребности, които трябва да се гарантират в съответствие с 
международните инструменти, например Конвенцията относно 
правата на детето. Възрастта на детето може също да окаже 
въздействие върху индивидуалната оценка. 

 Достъп до образование: въпросът, свързан с достъпа до основно 
образование, следва да се оцени във връзка с общото положение 
в трите града, както и конкретните обстоятелства на семейството, 
и по-специално на детето. 

 Социално и икономическо положение/подкрепяща мрежа: за 
да се гарантира тяхната издръжка и достъп до основни услуги, е 
важно да се оцени социалното и икономическото положение на 
семейството и възможността да получава помощ от подкрепяща 
мрежа. 

Молители с 
тежки 
заболявания или 
увреждания 

Като цяло ВВЗ не би била основателна за молители с тежки заболявания 
или увреждания. Биха могли обаче да се вземат под внимание 
конкретните обстоятелства, например достатъчно финансови средства 
и/или подкрепяща мрежа. 

Основните елементи, които трябва да се вземат предвид, включват: 

 Здравословно състояние: в зависимост от здравословното 
състояние на молителя ограниченият достъп до медицински 
грижи в трите града може да постави молителя в повишен риск. 
Освен това тежките заболявания и увреждания биха 
възпрепятствали способността на молителя да гарантира своята 
основна издръжка, по-специално чрез заетост. 

 Социално и икономическо положение/подкрепяща мрежа: 
достъпът до медицински грижи в трите града до голяма степен 
зависи от финансовите средства на лицето или от средствата, 
достъпни чрез подкрепяща мрежа. 

Молители, които 
са родени и/или 
са живели извън 
Афганистан за 
много дълъг 
период 

За молители, които са родени и/или са живели извън Афганистан за 
много дълъг период, ВВЗ може да не е разумна, ако нямат подкрепяща 
мрежа, която би им помагала в достъпа до средства за основна 
издръжка. 

Специалните елементи следва да бъдат взети под внимание в тази 
оценка: 

 Подкрепяща мрежа: подкрепяща мрежа би била от особено 
значение в оценката на основателността на ВВЗ за такива 
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молители. 

 Познания на местно ниво: следва да се вземе предвид в особено 
голяма степен дали молителят има познания на местно ниво и 
дали е поддържал връзки с Афганистан. Гражданите на 
Афганистан, които пребивават извън страната за продължителен 
период, може да не притежават необходимите основни познания 
на местно ниво за достъп до основни средства за издръжка и 
основни услуги. Подкрепящата мрежа също би могла да 
осигурява на молителя такива познания на местно ниво. 

 Социално положение и икономическо положение: произходът 
на молителя, включително неговото образование и 
професионален опит и връзки, както и дали е имал възможност 
да живее самостоятелно извън Афганистан, също би могли да 
бъде от значение. 

Възрастни 
молители 

ВВЗ като цяло не би била основателна за възрастни хора, ако не 
разполагат с достатъчно финансови средства или подкрепяща мрежа в 
съответната част на Афганистан. 

Следните елементи са от особено значение в тази оценка: 

 Възраст: макар че няма специфичен праг, над който дадено лице 
се счита в напреднала възраст, в оценката следва да се вземе под 
внимание възрастта на молителя от гледна точка на средства за 
основна издръжка, по-специално чрез заетост. 

 Здравословно състояние: Освен това здравословното състояние 
на възрастния молител може да създаде трудности в достъпа до 
основни средства за издръжка, например чрез заетост. 

 Социално и икономическо положение/подкрепяща мрежа: 
Като цяло уязвимите страни на възрастния молител биха могли да 
го направят зависим от подкрепяща мрежа. В тази връзка следва 
да се вземе под внимание социалното и икономическото 
положение на лицето. 
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VI. Изключване 
Предварителни бележки 

Когато има сериозни основания да се счита, че молителят е извършил което и да е от 
съответните действия, е задължително да се приложат клаузите за изключване. 

Ако лицето иначе би отговаряло на условията за признаване на статут на бежанец, следното 
би представлявало основание за изключване съгласно член 12, параграф 2 от ДП:65 
 

Член 12, параграфи 2 и 3 от Директивата относно признаването 
Изключване (статут на бежанец) 

2. Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключва от кръга на 
бежанците, когато има сериозни основания да се счита, че съответното лице: 

(а) е извършило престъпление срещу мира, военно престъпление или престъпление 
срещу човечеството по смисъла на международните актове, съдържащи разпоредби 
относно тези престъпления; 

(б) е извършило тежко престъпление, което няма политически характер, извън 
територията на държавата на своето убежище, преди да бъде прието като бежанец, 
което означава преди издаването на разрешението за пребиваване, въз основа на 
факта, че му е предоставен статут на бежанец; особено жестоките действия, дори и 
да се твърди, че са извършени с политическа цел, биха могли да бъдат 
квалифицирани като тежки престъпления, които нямат политически характер; 

(в) е признато за виновно за извършването на деяния, които противоречат на целите и 
принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в 
преамбюла и в членове 1 и 2 от Хартата на ООН. 

3. Параграф 2 се прилага към лицата, които подбуждат към престъпления или към 
деянията, посочени по-горе, или участват в тяхното извършване под каквато и да било 
друга форма. 

Ако лицето иначе би отговаряло на условията за субсидиарна закрила, клаузите за изключване 
по член 12, параграф 2, букви а) и в) от ДП са приложими по същия начин (съответно член 17, 
параграф 1, букви а) и в) от ДП). Основанието за „тежко престъпление“ (член 17, параграф 1, 
буква б) от ДП) от друга страна е по-широко от „тежко престъпление, което няма политически 
характер“, и няма географски или временни ограничения. Освен това по член 17, параграф 1, 
буква г) и член 17, параграф 3 от ДП са предвидени допълнителни основания за изключване. 
Член 17, параграф 3 от ДП съдържа незадължителна разпоредба и приложимостта му би 
зависела от транспонирането на тази разпоредба в настоящото законодателство.66 
 

Член 17 от Директивата относно признаването 
Изключване (субсидиарна закрила) 

1. Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключва от кръга на лицата, 
които отговарят на условията за субсидиарна закрила, ако съществуват сериозни 
основания да се счита, че съответното лице: 

                                                           
65 Не се счита, че член 12, параграф 1 от ДП е от особено значение в контекста на Афганистан. Следователно той не е 
включен в обхвата на настоящите насоки за определена държава и общ анализ. 
66 Освен незадължителния характер на това основание за изключване и неговият обхват, който не е специфичен за 
държавата, в член 17, параграф 3 от ДП не съдържа допълнителен анализ и насоки. 
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(а) е извършило престъпление срещу мира, военно престъпление или престъпление срещу 
човечеството по смисъла на международните актове, съдържащи разпоредби относно 
тези престъпления; 

(б) е извършило тежко престъпление; 

(в) е било признато за виновно в извършването на деяния, противоречащи на целите и 
принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в 
преамбюла и в членове 1 и 2 от Хартата на ООН; 

(г) представлява заплаха за обществото или за сигурността на държавата членка, в която се 
намира. 

2. Параграф 1 се прилага към лицата, които подбуждат към престъпления или към 
деянията, посочени по-горе, или участват в тяхното извършване под каквато и да било 
друга форма. 

3. Държавите членки могат да изключат всеки гражданин на трета държава или лице без 
гражданство от кръга на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, 
ако преди приемането на съответното лице в съответната държава членка то е 
извършило едно или няколко престъпления, които не попадат в приложното поле на 
параграф 1, които биха се наказвали с наказание лишаване от свобода, ако са 
извършени в съответната държава членка, и ако то е напуснало държавата си на 
произход единствено с цел да избегне наказанията, налагани за тези престъпления. 

 
Следва да се подчертае, че решаващият орган има тежестта на доказване, за да установи: 
 

Фигура 12. Елементи при прилагане на изключване. 
 
Същевременно молителят има задължението да сътрудничи в установяването на всички факти 
и обстоятелства от значение за неговата/нейната молба. 
 

Като се имат предвид сериозните последици, които изключването може да има за лицето, 
основанията за изключване следва да се тълкуват ограничително и да се прилагат с 
внимание. 

 
Няколко положения и различни профили в контекста на Афганистан следва да се считат за 
особено важни за разглеждане във връзка с изключването. От ИДП става ясно, че подлежащи 
на изключване деяния се извършват както във връзка с въоръжения конфликт, така и в контекста 
на общата престъпност и злоупотребите с правата на човека. 

В Директивата относно признаването не е предвиден срок за приложимостта на основанията за 
изключване. Молителите могат да бъдат изключени във връзка със събития, случили се в 
близкото и в по-далечното минало. Някои (по-изключителни) примери за минали събития, 
които може бъдат свързани с деяния, водещи до изключване, включват: 

 Априлската революция от 1978 г., последвалите чистки и потушаването през 1979 г. на 

елементите на 
съответните 

основания за 
изключване 

индивидуалната 
отговорност на 

молителя 
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въстанието; 
 Инвазията на Съветския съюз (1979 г.) и въоръжения конфликт между афганистанското 

правителство (подкрепено от съветски войски) и „муджахидините“ (т.е. тайните служби 
на режима на НДП, командири или бойци от антисъветски джихадистки организации) 
(1979—1992 г.); 

 Афганистанската „гражданска война“ (1992—1996 г.); 
 Талибанския режим и конфликт между талибаните и Северния съюз (1996—2001 г.); 
 Водената от САЩ военна операция; и водения от талибаните бунт срещу афганистанското 

правителство (2001— досега); 
 и др. 

Във връзка със съображенията за потенциално изключване, вж. също главите „Субекти на 
преследване или тежки посегателства“ и „Анализ на конкретни профили във връзка с 
признаването на статут на бежанец“. 
 

Примерите, посочени в тази глава, са неизчерпателни и некатегорични. Всеки случай 
трябва да се разглежда индивидуално. 

 
Приложимост на основанията за изключване 
В подраздела по-долу се разглеждат различните основания за изключване, приложими в 
съответствие с Директивата относно признаването. 

 

а. Престъпления срещу мира, военни престъпления и престъпления срещу 
човечеството 

Член 12, параграф 2, буква а) от ДП и Член 17, параграф 1, буква а) от ДП се отнасят до 
специфични сериозни нарушения на международното право, определени в съответните 
международни инструменти. 

 „Престъпление срещу мира“ се отнася до планирането, подготовката, стартирането, 
упражняването или участието в общ план или конспирация, свързани с агресивна война. Счита 
се за приложимо единствено в контекста на международен въоръжен конфликт и обикновено 
се извършва от лица на висока длъжност в йерархията на орган, представляващ държава или 
подобен на държава субект. 

За това основание не се счита, че е от особено значение в случаите на молители от Афганистан. 

За да се установи дали е извършено военно престъпление или престъпление срещу 
човечеството, служителят следва да се консултира със съответните международни 
инструменти.67 

 Военните престъпления са сериозни нарушения на международното хуманитарно право, 
извършвани срещу защитено лице или обект (цивилни лица, бойци, изведени от битка, 
например задържани или ранени бойци, или които са се отказали от участие в битка, или 
цивилни лица и културни обекти), или чрез използване на незаконни оръжия или военни 

                                                           
67 Военните престъпления са посочени, inter alia, в член 8 от Римския статут, в разпоредбите „Тежки нарушения“ на 
женевските конвенции от 1949 г. и допълнителен протокол І, общ член 3 и съответните разпоредби на 
допълнителен протокол ІІ, статута на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и 
статута на Международния наказателен трибунал за Руанда (МНТР). Престъпленията срещу човечеството са 
дефинирани в международни инструменти, inter alia, в член 7 от Римския статут. 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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средства. 

Те може да се извършват от бойци, както и от цивилни лица, при условие че има достатъчна 
връзка с въоръжения конфликт. Това означава, че деянието трябва да е било „тясно“ свързано 
с въоръжения конфликт или че 

Не е необходимо въоръженият конфликт да е бил причината за извършване на 
престъпление, но наличието на въоръжен конфликт най-малкото трябва да се имало 
съществена роля в способността на извършителя да го извърши, в решението му да го 
извърши, в начина, по който го е извършил, или в целта, поради която го е извършил.68 

Следва да се подчертае, че бойците, които участват законно във враждебни действия, не 
извършват военни престъпления, докато спазват правилата, предвидени от международното 
хуманитарно право. 

Характерът на въоръжения конфликт (международен или немеждународен) е решаващ за 
определяне на елементите на дадени военни престъпления. 

Текущият въоръжен конфликт в Афганистан се счита за немеждународен.69 

Въоръжените конфликти в миналото могат да се характеризират, както следва: 

 въоръжен конфликт между правителството на НДП и въоръжените опоненти от лятото на 
1979 г. до съветската инвазия на 24 декември 1979 г.: немеждународен; 

 Съветско-афганистанската война от декември 1979 г. до февруари 1989 г.: 
международен; 

 въоръжен конфликт между „муджахидинските“ сили и правителството (1989—1996 г.): 
немеждународен; 

 въоръжен конфликт между талибаните и Обединения фронт (1996—2001 г.): 
немеждународен; 

 въоръжен конфликт между коалиция, водена от САЩ срещу талибанския режим, между 
октомври 2001 г. и юни 2002 г.: международен; 

 воден от талибаните бунт срещу афганистанското правителство (юни 2002 г.—досега): 
немеждународен. 

Докладваните нарушения на международното хуманитарно право от всички страни в текущия и 
в бивши конфликти в Афганистан биха могли да представляват деяния, като военните 
престъпления. Някои свързани (неизчерпателни) примери включват: 

 насилие над живота и личността, по-конкретно убийство, осакатяване, жестоко 
отношение и изтезание на лица, които не вземат пряко участие във военните действия; 

 извършване на посегателство над личното достойнство, и по-специално унизително и 
подронващо достойнството третиране на лица, които не вземат пряко участие във 
военните действия; 

 умишлено извършване на нападения срещу цивилното население като такова или срещу 
отделни мирни жители, които не вземат пряко участие във военните действия; 

 умишлено извършване на нападения срещу сгради, материали, медицински служби и 
транспорт, както и персонал, които използват емблемите на Женевските конвенции в 

                                                           
68 Решение на МНТБЮ (Апелативна камара) от 12 юни 2002 г., Прокурор срещу Конарac и др., IT-96-23 и IT-96-23/1-A, 
т. 58. 
69 Обърнете внимание, че оценката по член 12, параграф 2, буква а) от ДП и член 17, параграф 1, буква а) от ДП се 
отнася до съответните международни инструменти, с които се определят условията. Следователно оценката дали е 
налице конфликт, както и характерът му, се основава на международното хуманитарно право и може да се 
различава от оценката в контекста на член 15, буква в) от ДП, определена в решение на Съда на ЕС по дело Diakité. 
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съответствие с международното право; 
 умишлено извършване на нападения срещу сгради, предназначени за религиозна 

дейност, образование, изкуство, наука или благотворителна дейност, исторически 
паметници, болници и места, където се събират болни и ранени, при условие че те не са 
военни обекти; 

 вероломно убийство или раняване на противников боец; 
 постановяване на присъди и изпълнение на екзекуции без предходен съдебен акт, 

постановен от редовно конституиран съд, който предоставя всички съдебни гаранции, 
общопризнати като необходими; 

 набиране на деца под петнадесетгодишна възраст във въоръжените сили или групировки 
или използването им за активно участие във военните действия; 

 и др. 

 Престъпленията срещу човечеството са фундаментално нехуманни актове, извършени като 
част от систематична или широкоразпространена атака срещу цивилното население70. Някои 
(неизчерпателни) примери за нехуманни деяния биха достигнали този праг, когато са 
извършени съгласно или в изпълнение на държавна или организационна политика, включват: 
убийство, изтребление, изтезание, изнасилване, сексуално робство, принудителна проституция, 
политическо или религиозно преследване, лишаване от свобода или друго сериозно лишаване 
от физическа свобода в нарушение на основните права на международното право. 

Престъпления срещу човечеството могат да бъдат извършвани и в мирно време, и по време на 
въоръжен конфликт. Дори и едно деяние би могло да спада към това основание за изключване, 
при условие че има връзка с широкоразпространена или систематична атака срещу цивилното 
население и е извършено от някого, който е знаел за атаката и връзката на деянието с атаката. 

Заключение относно приложимостта на член 12, параграф 2, буква а) и член 17, 
параграф 1, буква а) от ДП: 

Съгласно ИДП бунтовническите групировки, държавата и проправителствените милиции, както 
и цивилните лица в Афганистан могат да бъдат замесени в деяния, които биха отговаряли на 
условията за определяне като военни престъпления или престъпления срещу човечеството. 

Може да се отбележи, че през ноември 2017 г. прокурорът на Международния наказателен съд 
(МНС) поиска разрешение от съдебен състав III за предварително производство да започне 
разследване на предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството във 
връзка с въоръжения конфликт в Афганистан от 1 май 2003 г. При предварителната проверка се 
акцентира върху престъпленията, включени в Римския статут, предполагаемо извършени в 
контекста на въоръжения конфликт между проправителствените сили и антиправителствените 
сили. Той включва престъпления срещу човечеството, а именно убийство, и лишаване от 
свобода и друг вид тежко лишаване от физическа свобода; военни престъпления, а именно 
убийство; жестоко отношение, посегателства над личното достойнство; приемането на присъди 
и изпълнението на екзекуции без същински съдебен орган; умишлени атаки срещу цивилни 
лица, цивилни обекти и мисии за хуманитарна помощ; и вероломно убийство или раняване на 
противников боец. В предварителната проверка се акцентира също и върху наличието и 

                                                           
70 За допълнителни насоки указания относно приложимите понятия, вж. „Практическото ръководство на EASO: 
Изключване“. В допълнение към това, по отношение на „систематична“ и „широкоразпространена“, вж. например, 
МНТБЮ, 7 май 1997 г., Прокурор срещу Душко Тадич „Дуле“ (Становище и Решение), IT-94-1-T, т. 648; 
Международен наказателен трибунал за Руанда, 2 септември 1998 г., Прокурорът срещу Jean-Paul Akayesu 
(съдебно решение), ICTR-96-4-T, т. 580; МНТБЮ, 12 юни 2002 г. Прокурор срещу Драголюб Кунарач, Радомир Ковач и 
Зоран Вукович (апелативно решение), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, т. 94; по отношение на „цивилно население“ вж. 
МНТБЮ, 7 май 1997 г., Прокурор срещу Душко Тадич „Дуле“ (Становище и Решение), IT-94-1-T, 7 т. 648; ICTR, 2 
септември 1998 г., Прокурорът срещу Jean-Paul Akayesu (съдебно решение), ICTR-96-4-T, т. 644. 



128 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

истинността на националното производство във връзка с тези престъпления.71 

Участието на афганистански граждани в конфликта в Сирия, например чрез Дивизията на 
Фатимиюн, също би могло да се счита за спадащо към това основание за изключване. 

 

б. Тежко престъпление, което няма политически характер 

Извършването на тежки престъпления (които нямат политически характер) е основание, което 
би било приложимо към молители от всички държави на произход, независимо от общото 
положение. 

За да се определи дали престъплението отговаря на условията, за да бъде определено за тежко, 
може да се вземат под внимание следните фактори: естеството на деянието, реално нанесеното 
посегателство, формата на производство, използвана за преследване на такова престъпление, 
характерът на предвиденото наказание и дали би било счетено за тежко от повечето 
юрисдикции. 

Няма изискване правонарушението да представлява престъпление (или тежко посегателство) 
както в държавата на произход, така и в държавата, където е подадена молбата за убежище. 
Следователно определени деяния, които са криминализирани в Афганистан, но не биха се 
считали за тежки престъпления според международните стандарти (напр. във връзка със 
сексуална ориентация или религиозни престъпления), попадат извън обхвата на настоящата 
разпоредба. Същевременно деянията, които може да не се считат за тежки престъпления в 
Афганистан, биха могли да бъдат приложими основания за изключване. 

За да бъде деянието квалифицирано като престъпление, което няма политически характер, 
следва да се счита, че мотивацията му е предимно неполитическа или че той е 
непропорционален на заявената политическа цел. Особено жестоките действия може да се 
считат за тежки престъпления, които нямат политически характер, поради това че са 
непропорционални на предполагаема политическа цел. Например действията, които 
обикновено се считат, че имат „терористичен“ характер, е вероятно да попадат в тази 
категория.72 

Основанието за изключване от признаването на статут на бежанец предвижда още, че деянието 
трябва да е извършено извън държавата на убежището, преди лицето да бъде прието като 
бежанец. 

Заключение относно приложимостта на член 12, параграф 2, буква б) и член 17, 
параграф 1, буква б) от ДП: 

В контекста на Афганистан широкоразпространената престъпност и срива на законността и реда 
правят основанието за „тежко престъпление (което няма политически характер)“ особено 
значимо. В допълнение към убийството, свързано със семейни и други лични спорове, някои 
примери за особено значими тежки престъпления може да включват търговия и трафик на 
наркотици, трафик на оръжия, трафик на хора, незаконно данъчно облагане, незаконен добив, 
търговия или контрабанда на минерали, скъпоценни камъни, археологически артефакти и др. 

Насилието срещу жени и деца (напр. във връзка с бача-бази в контекста на ранните бракове и 
др.), което е широкоразпространено в Афганистан, също потенциално би могло да представлява 
тежко престъпление, което няма политически характер. 

В някои случаи тежките престъпления биха могли да бъдат свързани с въоръжен конфликт 

                                                           
71 За повече информация вж. https://www.icc-cpi.int/afghanistan. 
72 Вж. например Решение на Съда от 9 ноември 2010 г., Bundesrepublik Deutschland/B и D, C-57/09 и C-101/09, т. 81. 

https://www.icc-cpi.int/afghanistan
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(напр. ако са извършени с цел финансиране на дейностите на въоръжени групировки) и също 
могат да бъдат проверявани по член 12, параграф 2, буква а) от ДП или член 17, параграф 1, 
буква а) от ДП. 

Във връзка с изключването от статут на бежанец дадено престъпление би спадало към това 
основание, ако е извършено в Афганистан или друга трета държава (напр. докато молителят е 
пребивавал в Пакистан или Иран, или в държави на преминаване и др.). Във връзка със 
субсидиарна закрила тежките престъпления, извършени от афганистански молители в 
приемащата държава, също биха довели до изключване. 

 

в. Деяния, които противоречат на целите и принципите на Организацията на 
обединените нации 

Целите и принципите на ООН са изложени в преамбюла и членове 1 и 2 от Хартата на ООН. 
Освен това, основанието за изключване може да се приложи към определени деяния, които 
представляват тежки и повтарящи се нарушения на правата на човека и/или деяния, изрично 
посочени от международната общност като противоречащи на целите и принципите на ООН 
(напр. терористични действия в светлината на съответните резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН)73. За да бъде приложима тази разпоредба, деянията трябва да имат международно 
измерение, в смисъл, че са в състояние да имат отрицателно въздействие върху международния 
мир и сигурност или върху приятелските отношения между държавите. Няма обаче абсолютно 
изискване извършителят да има влиятелна позиция в държава или подобен на държава субект, 
за да бъде изключен по тази разпоредба. 

В съответната съдебна практика на Съда на ЕС, включително дело B и D74, и по-скорошното дело 
Lounani75, се разглеждат деянията, които представляват участие в дейностите на терористична 
групировка в рамките на настоящата разпоредба. Те биха могли да обхващат широк кръг от 
поведения, например набиране, организиране, транспортиране или оборудване на лица с цел, 
наред с другото, извършването, планирането или подготовката на терористични действия и 
др76. Следва да се отбележи обаче, че членството в организация, участвала в терористични 
действия, само по себе си не би било достатъчно за прилагане на съответното основание за 
изключване.77 

Заключение относно приложимостта на член 12, параграф 2, буква в) и член 17, 
параграф 1, буква в) от ДП: 

В контекста на Афганистан (минало) членство във въоръжени групировки, например ИДХ, 
талибаните или Ислямската партия на Афганистан („Хезб-е Ислами“), би могло да породи 
съответните съображения в допълнение към съображенията по член 12, параграф 2, буква а) и 
член 17, параграф 1, буква а) от ДП. 

Прилагането на изключение би зависело от индивидуална оценка на специфичните факти в 
контекста на дейностите на молителя в рамките на тази организация. Позицията на молителя в 
рамките на организацията би представлявала относимо съображение, а високопоставената 
позиция би обосновала (оборима) презумпция за индивидуална отговорност. Въпреки това 
остава необходимо да се проверят всички свързани обстоятелства, преди да се вземе решение 
за изключване. 

                                                           
73 Вж. например Резолюции 1373 и 1377 на Съвета на ООН от 2001 г. 
74 Решение на Съда от 9 ноември 2010 г., Bundesrepublik Deutschland/Y и Z, съединени дела C-57/09 и C-101/09. 
75 Решение на Съда от 31 януари 2017 г., Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani, C-573/15. 
76 Съд на ЕС, Lounani, т.  68. 
77 Съд на ЕС, B и D, т. 79—99. 

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf


130 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

 

г. Заплаха за обществото или сигурността на държавата членка 
В проверката на молбата за международна закрила основанието за изключване „заплаха за 
обществото или сигурността на държавата членка“ е приложимо само за лица, които иначе 
отговарят на условията за субсидиарна закрила. 

За разлика от други основания за изключване прилагането на тази разпоредба се основава на 
прогнозна оценка на риска. Независимо от това при проверката се вземат под внимание 
миналите и/или настоящите дейности на молителя, например свързаност с определени групи, 
за които се счита, че представляват опасност за сигурността на държавата членка или 
престъпните дейности на молителя. 

С оглед на характера на тази разпоредба нейното прилагане често налага участието на други 
органи, които могат да имат достъп до относима информация. 

Индивидуална отговорност 
Оценката на индивидуалната отговорност е въз основа на характера и обхвата на участието на 
молителя в това водещо до изключване деяние(я), както и неговото/нейното субективно 
отношение по отношение на деянието(ята). Различните форми на поведение може да доведат 
до определяне на индивидуална отговорност (напр. пряко извършване, включване на 
извършване от други лица, подстрекаване и активно подпомагане, отговорност като 
висшестоящо лице и др.), когато са установени умисъла и знанието. 

Приложимият стандарт на доказване е „сериозни основания да се счита“, според който се 
изискват ясни и надеждни доказателства, но не толкова стриктен, колкото стандарта за 
наказателна отговорност („извън всяко основателно съмнение“). 

Фактът, че молителят е (бил) свързан с група или режим, замесени в деяния, водещи до 
изключване, не освобождава решаващия орган от задължението да докаже неговата/нейната 
индивидуална отговорност. 

В зависимост обаче от характера, мащабите на групата или режима, доброволната връзка с 
групата и длъжността, ранга, положението и влиянието на молителя в групата, възможно е да 
има достатъчно доказателства както за изискванията към „поведението“, така и за 
„субективното отношение“, с които да се обоснове заключението. Вземащото решение лице 
остава обаче задължено да установи съответната форма на индивидуална отговорност и да 
провери фактите с оглед на съответните критерии. 

Освен това, при проверката следва да се вземат под внимание потенциалните основания за 
отхвърляне на индивидуална отговорност, например липса на умствени възможности за 
разбиране и/или контролиране на собственото поведение (напр. поради възраст, душевна 
болест или дефект, принудителна интоксикация), принуда (напр. следва да се вземе предвид 
контекстът на принудително набиране), самозащита или защита на други лица (или на 
имущество в случай на военни престъпления), заповеди на висшестоящи лица в специфични 
обстоятелства и др. 

В зависимост от националната практика анализът може да премине към отчитане дали 
възможното изключване на молителя би отговаряло на целите на клаузите за изключване. 
Потенциално могат да се вземат предвид елементи, например факта, че молителят вече е 
излежавал присъда за (иначе) водещото до изключване деяние или ако деянието е предмет на 
амнистия или помилване. Колкото по-големи ексцесии представлява(т) деянието(ята), 
водещо(и) до изключване, толкова по-неприложими са такива фактори, когато се взема 
окончателното решение. 



131 — ОБЩ АНАЛИЗ: АФГАНИСТАН 

В контекста на Афганистан следва да се отбележи, че предвидената амнистия съгласно 
националния закон за стабилност и помиряване на Афганистан и разпоредбите относно 
амнистията в споразумението с фракцията на Ислямската партия на Афганистан/Гулбудин 
Хекматияр от септември 2016 г), вероятно няма да отговори на необходимите изисквания (т.е. 
да бъде израз на демократичната воля на гражданите на Афганистан, а лицето да е била 
потърсена отговорност по други начини). Те обаче не биха възпрепятствали изключването на 
молителя в случай че бъде установена индивидуална отговорност за свързани водещи до 
изключване деяния. 

За допълнителни хоризонтални насоки относно изключването вж. „Практическо ръководство 
на ЕАSO: Изключване“.78 

                                                           
78 „Практическо ръководство на EASO: Изключване“ е налично на различни езици на 
https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 

https://www.easo.europa.eu/practical-tools
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Приложение I. Съкращения и речник 
Aфганистански ВВС Афганистански военновъздушни сили 
EUAA Агенция на Европейския съюз в областта на убежището 
PGM Проправителствени милиции 
UNAMA Мисия на ООН за подпомагане на Афганистан 
АМП Афганистанска местна полиция; инициатива за сигурност, 

включваща въоръжени милиции в полицейските сили, под 
егидата на Министерството на вътрешните работи. 

АНА Афганистанска национална армия 
АНП Афганистанска национална полиция 
АНСС Афганистански национални сили за сигурност, включително 

Афганистанска национална армия (АНА), Афганистанска 
национална полиция (АНП) и Национална дирекция по 
сигурността (НДС) 

Антиправителствени 
елементи 

Всички лица и въоръжени групировки, участващи във въоръжен 
конфликт или въоръжена опозиция срещу правителството на 
Афганистан и/или международни военни сили. Това включва 
лица, които се определят като „талибани“, както и недържавни 
организирани въоръжени групировки, участващи пряко във 
военни действия и определящи се по множество начини, 
например мрежата „Хакани“, „Ислямско движение на 
Узбекистан“, „Ислямски джихадистки съюз“, „Лашкар-е Тайба“, 
„Джайш-е Мохамед“, групи, които се идентифицират като 
„Ислямска държава или ДАИШ/ДАЕШ“, и други милиции и 
въоръжени групи, преследващи политически, идеологически или 
икономически цели, включително въоръжени престъпни групи, 
пряко участващи във военни действия от името на страна по 
конфликта (UNAMA, Годишен доклад за 2017 г.). 

баад Практиката на търговия с жени/момичета за разрешаване на 
спор; размяна на дъщери между семействата с цел брак, за да се 
избегне заплащане на цената на булката 

бача-бази „Танцуващи момчета“: момчета или млади мъже, сексуално 
експлоатирани от мъже за удоволствие. Те са принуждавани да 
танцуват в дамски облекла и да предоставят сексуални услуги. 
Практиката често се свързва с властимащи мъже. 

ВКБООН Върховен комисариат за бежанците на ООН 
Джирга Съвет или събрание на племенни старейшини за разрешаване на 

спорове; „джиргамар“ са старейшините, чието основно 
занимание е да разрешават спорове 

ДП 
Директива относно 
признаването 

Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. 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 

ДПУ (Директива за 
процедурите за 
убежище) 

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и 
отнемане на международна закрила 

ЕАSO Европейска служба за подкрепа в областта на убежището 
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ЕКПЧ Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(Европейска конвенция за правата на човека), изменена с 
протоколи № 11 и 14, 4 ноември 1950 г. 

ЕС Европейски съюз 
ЕС+ Използвано за обозначаване на държавите — членки на ЕС, 

Норвегия и Швейцария 
ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека 
зина Престъпление, свързано с прелюбодеяние; считано за 

изключително срамно и накърняващо честта 
ИДП Информация за държавата на произход 
ИДУ „Ислямско движение на Узбекистан“ 
ИДХ „Ислямска държава в Хорасан“ 
ЛГБТ Лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални 
медресе Ислямско религиозно училище 
МОТ Международна организация на труда 
НДП Народна демократична партия на Афганистан 
НДС Национална дирекция по сигурността, разузнавателната служба 

на Афганистан 
НПО Неправителствена организация 
престрелка Престрелките включват кинетични наземни операции, атаки от 

разстояние, кръстосан огън и въоръжени сблъсъци между страни 
по конфликта. Престрелките включват атаки или операции, в 
които се открива огън от малки оръжия, тежки оръдия и/или 
оръжейни системи, покриващи големи разстояния, т.е. 
минохвъргачки и ракети. (UNAMA, Годишен доклад за 2017 г.) 

САЩ Съединени американски щати 
СВУ Самоделно взривно устройство. Бомба, създадена и използвана 

по начини, различни от конвенционалните военни действия. 
(UNAMA, Годишен доклад за 2017 г.) 

Съд на ЕС Съд на Европейския съюз 
Улеми Общност на мюсюлманските учени, които са признати като 

имащи специализирани познания по ислямско право и 
богословие 

фетва Решение или становище, издадено от глава на религиозна 
общност в исляма 

Ханафитска школа Сунитската религиозно-правова система, използвана в 
Афганистан; една от четирите школи на сунитското право. 

ХИВ Човешки имунодефицитен вирус 
Целенасочено/умишлено 
убийство 

Умишлено и преднамерено използване на смъртоносна сила от 
държавите или техните агенти при изпълнение на служебните 
задължения или от организирана въоръжена групировка, страна 
по въоръжен конфликт, срещу конкретно лице, което не е 
физически задържано от извършителя. (UNAMA, Годишен доклад 
за 2017 г.) 

шариат Религиозен закон в исляма; ислямски каноничен закон 
шура Общностен съвет за вземане на решения; често сформиран с цел 

разрешаване на спорове без участието на държавата; съставен 
от хора с авторитет в общността (старейшини) за обсъждане и 
намиране на решения на проблем 
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Приложение II. Източници на информация за държавата на 
произход 
Основните източници на ИДП, използвани в общия анализ, са следните доклади на EASO с 
ИДП: 

Нападения в 
рамките на 
конфликта 

Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Individuals targeted by armed actors in the conflict 
(декември 2017 г.) 

Достъпен на: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_confli
ct.pdf 

Ключови 
социално-
икономическ
и показатели 

Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, 
Mazar-e Sharif, and Herat City 
(август 2017 г.) 

Достъпен на: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_
August2017.pdf 

Мрежи Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Networks 
(февруари 2018 г.) 

Достъпен на: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf 

Набиране от 
въоръжени 
групировки 

Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Recruitment by armed groups 
(септември 2016 г.) 

Достъпен на: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_recruitment.pdf 
Състояние на 
сигурността 
(декември 
2017 г.) 

Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Security situation 
(декември 2017 г.) 

Достъпен на: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_
situation_2017.pdf 

Състояние на 
сигурността 
(май 2018 г.) 

Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Security Situation - Update 
(май 2018 г.) 

Достъпен на: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-
security_situation_2018.pdf 

Нападения в 
обществото 

Доклад на EASO с информация относно държавите на произход: Afghanistan, 
Individuals targeted under societal and legal norms 
(декември 2017 г.) 

Достъпен на: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_societ
y.pdfiety.pdf 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_recruitment.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_society.pdfiety.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_society.pdfiety.pdf
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Приложение III. Свързана съдебна практика 

Съдебна практика, на която се прави позоваване в общия анализ 

Субекти на 
преследване или 
тежки 
посегателства 

 Решение на Съда от 18 декември 2014 г., Mohamed 
M’Bodj/Белгия, C-542/13, голям състав 

(M’Bodj) 

Мотиви за 
преследване — 
религия 

 Решение на Съда от 5 септември 2012 г., Bundesrepublik 
Deutschland/Y и Z, съединени дела C-71/11 и C-99/11, голям състав, 
Y и Z, ECLI:EU:C:2012:518 

(Y и Z) 

Мотиви за 
преследване — 
принадлежност 
към определена 
социална група 

 Решение на Съда от 7 ноември 2013 г., Minister voor Immigratie en 
Asiel/X и Y и Z/Minister voor Immigratie en Asiel, съединени дела C-
199/12—C-201/12, ECLI:EU:C:2013:720 

(X, Y и Z) 

Член 15, буква б) 
от Директивата за 
признаването 

 Решение на Съда от 24 април 2018 г., MP/Secretary of State for the 
Home Department, дело C-353/16 

(MP) 

 Съд на ЕС, M’Bodj 

Безогледно 
насилие във 
връзка с 
въоръжен 
конфликт 
(член 15, буква в) 
от ДП) 

 Решение на Съда (четвърти състав) от 30 януари 2014 г., 
Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
C-285/12 

(Diakité) 

 Решение на Съда (голям състав) от 17 февруари 2009 г., 
Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07 

(Elgafaji) 

 Решение на ЕСПЧ от 28 юни 2011 г., Sufi и Elmi/Обединеното 
кралство, жалби № 8319/07 и 11449/07 

(Sufi и Elmi) 

Възможност за 
вътрешна закрила 

 Съд на ЕС, X, Y и Z 

 Съд на ЕС, Y и Z 

 Решение на Съда от 2 март 2010 г., Abdulla и 
други/Bundesrepublik Deutschland, съединени дела C-175/08, C-
176/08, C-178/08 и C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105 

(Abdulla) 

 Решение на ЕСПЧ от 3 април 2014 г., A.A.M./Швеция, жалба 
№ 68519/10 

(A.A.M/Швеция) 

 Решение на ЕСПЧ от 11 януари 2007 г., Salah Sheekh/Нидерландия, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-542%2F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=315084
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-542%2F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=315084
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-71%2F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=307720
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-71%2F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=307720
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-71%2F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=307720
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-199%2F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=308694
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-199%2F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=308694
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-199%2F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=308694
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=351983
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=351983
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-285/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-465/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-465/07
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805771
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142085
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142085
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986
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жалба № 1948/04, (Salah Sheekh) 

Изключване 

 Решение на Съда (голям състав) от 31 януари 2017 г., 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani, 
C-573/14, CLI:EU:C:2017:71 

(Lounani) 

 Решение на Съда от 9 ноември 2010 г., Bundesrepublik 
Deutschland/B и D, съединени дела C-57/09 и C-101/09, 
EU:C:2010:661 

(B и D) 

 Решение на МНТБЮ (апелативна камара) от 12 юни 2002 г., 
Прокуратура/Кунарач и др., IT-96-23 и IT-96-23/1-A 

 Решение на МНТБЮ от 7 май 1997 г., Прокуратура/Душко Тадич 
„Дуле“ (становище и решение), IT-94-1-T 

 Решение на МНТБЮ от 2 септември 1998 г., Прокуратура/Жан 
Пол Акайесу (съдебно решение), ICTR- 96-4-T 

За допълнителна информация относно свързаната съдебна практика: 

Практически ръководства на EASO: 

Достъпни на: https://www.easo.europa.eu/practical-tools 

 Практическо ръководство на EASO: Признаване на статут на международна закрила 
 Практическо ръководство на EASO: Изключване 

 
Съдебни анализи: 

Достъпни на: https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals 

 Съдебен анализ „Признаване на статут на международна закрила“ 
(Директива 2011/95/ЕС) 

 Съдебен анализ „Член 15, буква в) от Директивата относно признаването (2011/95/ЕС)“ 
 Съдебен анализ „Изключване: членове 12 и 17 от Директивата относно признаването 

(2011/95/ЕС) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0057
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
https://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
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Приложение IV. Версии и актуализации 
Настоящата версия на насоките и общия анализ са изготвени през юни 2018 г. 

Предвидена е годишна актуализация. 
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