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Въведение 

Настоящите указания представят в обобщен вид заключенията от общия 

анализ на тема Ирак и следва да се чете във връзка с този анализ. Пълният 

текст на документа „Указания за отделни държави: Ирак“ е достъпен на 

адрес: https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022 

 

Указанията за отделни държави са разработени в съответствие с член 11 от Регламент 

(ЕС) 2021/2303 относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището1. В 

тях е представена съвместната оценка на положението в държавата на произход, 

извършена от висшестоящи служители в областта на политиката от държавите — 

членки на ЕС, в съответствие с настоящото законодателство на ЕС и съдебната 

практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС). 

Настоящите указания по никакъв начин не освобождават държавите членки от 

задължението да проверяват всяка молба за международна закрила индивидуално, 

обективно и безпристрастно. Всяко решение следва да се взема въз основа на 

индивидуалните обстоятелства на кандидата и ситуацията в Ирак към момента на 

вземане на решението съгласно точна и актуализирана информация за държавата, 

получена от различни съответни източници (член 10 от Директивата за процедурите за 

убежище). 

Предоставените в настоящия документ анализ и насоки не са изчерпателни. 

Защо са разработени указанията за отделни държави? 

Указанията за отделни държави са предназначени да служат като инструмент за 

изготвящите политики и отговорните за вземането на решения лица в контекста на 

общата европейска система за убежище (ОЕСУ). Указанията имат за цел да бъдат от 

помощ при прегледа на молби за международна закрила от кандидати от Ирак и да 

насърчават сближаване в практиките на вземане на решение в държавите членки. 

 

1 Регламент (ЕС) 2021/2303 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 г. относно 
Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010, 
достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
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На 21 април 2016 г. Съветът на Европейския съюз договори създаването на 

политическа мрежа на високо равнище, обхващаща всички държави членки и 

координирана от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA), със 

задачата да извършва съвместна оценка и тълкуване на положението в основни 

държави на произход2. 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 указания на EUAA, ако е 

целесъобразно. Разработването на общ анализ и указания вече е включено като 

основна област в новия мандат на EUAA и понастоящем се урежда от член 11 от 

Регламента относно EUAA. 

Какво е съдържанието на указанията? 

  

В указанията заключенията от общия 

анализ са обобщени в опростен и 

достъпен за потребителите вид и са 

предоставени практически указания за 

анализа на отделните случаи. Те 

представляват „резюмето“ на пълните 

„Указания за отделни държави: Ирак“. 

В пълния документ „Указания за отделни 

държави: Ирак“ ще намерите и втора, по-

подробна част — общ анализ. В общия 

анализ са определени съответните 

елементи в съответствие със 

законодателството, съдебната практика и 

хоризонталните указания, обобщена е 

съответната фактическа основа според 

наличната ИДП и е анализирано по 

подходящ начин положението в 

съответната държава на произход. 

  

Общият анализ е достъпен на адрес: https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022. 

 

2 Съвет на Европейския съюз, Резултат от 3461-вото заседание на Съвета, 21 април 2016 г., 8065/16; 
достъпен на http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 

04 

03 

02 

01 

Заключения и 
указания 

Анализ 

Резюме на основата на 
ИДП 

Законодателство, съдебна 
практика и хоризонтални 

указания 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
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В рамките на тези указания са предоставени връзки към съответната 

част на общия анализ (на английски език). 

Какъв е обхватът на настоящата актуализация? 

С настоящата версия на указанията се актуализират и заменят „Указания за отделни 

държави: Ирак“ (януари 2021 г.). 

Настоящата актуализация е съсредоточена главно върху главите относно 

субсидиарната закрила (член 15, буква в) от Директивата относно определянето) и 

алтернативата за вътрешна закрила, както и върху потенциалните нужди от закрила по 

силата на статут на бежанец за следните профили: лица, (за които се счита, че са) 

свързани с Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), сунитски араби, активисти и 

протестиращи в областта на правата на човека и членове на политическата опозиция, 

журналисти и медийни специалисти, които (се счита, че) сътрудничат със западни 

въоръжени сили, организации или дружества, лица, за които се счита, че са престъпили 

морални норми, лица, за които се счита, че са извършили богохулство и/или 

вероотстъпничество, религиозни и етнически малцинства и лица без гражданство, жени 

и лица, замесени или засегнати от кръвни вражди в контекста на племенен конфликт. 

Въведени са и незначителни промени в други части на хоризонталната рамка на 

документа. Като цяло тези промени не оказват въздействие върху оценката на 

положението в Ирак спрямо предишната версия на указанията от януари 2021 г. 

Обвързващи ли са настоящите указания? 

Указанията за отделни държави не са обвързващи. В съответствие с член 11 от 

Регламента относно EUAA обаче държавите членки са задължени да вземат под 

внимание указанията и общия анализ при разглеждането на молбите за международна 

закрила, без да се засягат тяхната компетентност за вземането на решение по 

индивидуални молби. 

Кой е участвал в разработването на настоящите указания за 

отделни държави? 

Настоящият документ е резултат от съвместната оценка, извършена от Мрежата за 

указания за отделни държави, чиято работа беше подпомогната от екип по изготвянето, 

съставен от избрани национални експерти и от EUAA. Европейската комисия и 

Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) осигуриха ценен принос за 

този процес. 
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Тези указания, придружени от общия анализ, бяха завършени от Мрежата за указания 

за отделни държави през май 2022 г. и бяха одобрени от управителния съвет на EUAA 

през юни 2022 г. 

Каква е приложимата нормативна рамка? 

Що се отнася до приложимата нормативна рамка, общият анализ и указанията са 

основани на разпоредбите на Женевската конвенция от 1951 г.3 и Директивата относно 

определянето (ДО))4; както и на практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС); 

практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) също е вземана под 

внимание по целесъобразност. 

Какви указания за признаване на статут на международна закрила 

са взети предвид? 

Приложената в настоящия анализ рамка на хоризонтални указания се основава главно 
на следните общи указания: 

 

3 Общо събрание на Организацията на обединените нации, Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и 
Протокол към нея от 1967 г. 

4 Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно 
стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които 
е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят 
на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. 

 

Практическо 

ръководство на 

EUAA: Признаване 

на статут на 

международна 

закрила 

 

Ръководство на 

EUAA относно 

принадлежност към 

определена 

социална група 

 

Практическо 

ръководство на 

EUAA относно 

прилагането на 

алтернативата за 

вътрешна закрила 

 

Практическо 

ръководство на 

EUAA: Изключване 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-on%20MPSG-EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-application-IPA.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Practical_Guide_-_Exclusion_%28final_for_web%29.pdf
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Настоящият и други свързани практически инструменти и указания на 

EUAA могат да бъдат намерени на адрес: https://euaa.europa.eu/practical-

tools-and-guides. 

Взети са също под внимание свързаните указания на Върховния комисариат за 

бежанците на ООН (ВКБООН)5. 

Каква информация за държавата на произход е използвана? 

Документите с указания за отделни държави на EUAA не следва да се считат и да се 

използват или цитират като източници на ИДП. Съдържащата се тук информация е 

базирана на докладите относно ИДП на EUAA, а в някои случаи и на други източници, 

които са посочени. За разлика от указанията за отделни държави, те представляват 

източници на ИДП и съответно могат да бъдат цитирани. 

Настоящата актуализация е изготвена въз основа на следната нова ИДП: 

  

   

  EUAA, Доклад относно 

ИДП: Iraq – Key socio-

economic indicators 

(Ирак — ключови 

социално-

икономически 

показатели) (ноември 

2021 г.) 

EUAA, Доклад относно 

ИДП: Iraq – Targeting of 

Individuals (Ирак — 

действия срещу лица) 

(януари 2022 г.) 

EUAA, Доклад относно 

ИДП: Iraq – Security 

situation (Ирак — 

състояние на 

сигурността) (януари 

2022 г.) 

 

5 Наръчник и указания на ВКБООН за процедури и критерии за определяне статут на бежанец съгласно 
Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола от 1967 г. към нея, както и други 
указания, политически документи и заключенията на изпълнителния и постоянния комитети на ВКБООН, 
са достъпни на адрес: https://www.refworld.org/rsd.html. 

https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://www.refworld.org/rsd.html
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EUAA_COI_Report_Iraq_Targeting_of_individuals.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_02_EUAA_COI_Report_Iraq_Security_situation.pdf
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Освен това информацията от ВКБООН за съответната държава на произход относно 

изискванията за достъп и пребиваване в Ирак6, публикувана през януари 2021 г., е 

взета предвид в „Доклад относно ИДП: Iraq – Key socio-economic indicators (Ирак — 

ключови социално-икономически показатели) (ноември 2021 г.)“. 

Настоящите указания следва да се считат за валидни, при условие че настоящите 

събития и развития попадат в тенденциите и моделите, констатирани в проучвания 

период на съответните доклади относно ИДП. Новите развития, които причиняват 

съществени промени и водят до нови тенденции, могат да окажат въздействие върху 

предоставената оценка в настоящите указания. Полагат се всички усилия за редовно 

актуализиране на докладите на EUAA относно ИДП и на документите с указания за 

отделни държави и за съответно отразяване на всички такива значителни промени. 

Индивидуалните молби винаги следва да се оценяват с оглед на най-актуалната 

налична ИДП. 

За достъп до докладите на EUAA относно ИДП посетете 

https://euaa.europa.eu/country-reports. 

По какъв начин указанията за отделни държави подпомагат  

индивидуалната оценка на молбите за международна закрила? 

Указанията и общият анализ следват стъпките на проверката на индивидуална молба за 

международна закрила. В настоящия документ са разгледани съответните елементи 

според Директивата относно признаването, и е предоставена обща оценка на 

положението в държавата на произход наред с указанията относно съответните 

индивидуални обстоятелства, които следва да се вземат под внимание. 

За допълнителна информация и за достъп до други налични указания за 

отделни държави вж. https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-

guidance. 

 

  

 

6 ВКБООН, Ирак: Информация за съответната държава на произход с цел подпомагане на прилагането на 
Указанията за отделни държави на ВКБООН относно Ирак: Възможност за лицата с произход от райони, 
които преди това са били под контрола на ИДИЛ, или от засегнати от конфликти области, да получат 
законен достъп и да останат в предложените райони за вътрешно разселване, януари 2021 г., достъпна 
на адрес https://www.refworld.org/docid/5ffc243b4.html 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Report_Iraq_Key_socioeconomic_indicators_for_Baghdad_Basrah_and_Sulaymaniyah.pdf
https://euaa.europa.eu/country-reports
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://www.refworld.org/docid/5ffc243b4.html
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Общи бележки 
Последна актуализация: юни 2022 г. 

Новата история на Ирак се характеризира със серия от конфликти с политически, 

етнически и религиозни измерения. През 2021 г. Ирак все още беше изправен пред 

множество въоръжени конфликти и вътрешно напрежение, възникващи в различните 

провинции на страната. 

След териториалното си поражение през 2017 г. ИДИЛ промени начина си на действие 

в партизанска война, като организира своите бойци в малки мобилни клетки, и 

използваше бази в отдалечени райони, за да извършва нападения срещу силите за 

сигурност, мухтарите, цивилни граждани и инфраструктура, например енергийни 

съоръжения. 

Иракското правителство, подкрепяно от международната коалиция срещу ИДИЛ, 

започна серия от успешни операции за борба с тероризма в централните провинции и в 

Багдад. Военната мисия на САЩ в Ирак приключи до края на 2021 г., като САЩ 

продължиха да предоставят обучение, логистична и консултантска подкрепа. 

Убийството от САЩ през януари 2020 г. на Касем Солеймани, командир на силите 

„Кудс“ от корпуса на Революционната гвардия (IRGC-QF), и на Абу Махди ал-Мухандис, 

заместник-началник на Народните мобилизационни сили (PMF), предизвика вълна от 

ответни нападения от страна на различните подкрепяни от Иран милиции срещу активи 

на САЩ в Ирак. 

От юли 2015 г. Турция поднови военните си операции срещу Кюрдската работническа 

партия (ПКК) във вътрешността на Ирак и започна широкомащабна офанзива по 

границата. 

Иранските и турските военни сили проведоха нападения в граничната област срещу 

групировки, базирани в региона на Кюрдистан в Ирак (KRI), за които Турция и Иран 

считат, че участват в трансграничен тероризъм. 

От октомври 2019 г. в Ирак се провеждат масови протести. След ограниченията заради 

пандемията в началото на 2020 г. в централен Ирак и в KRI се проведоха нови 

протести. 

На 10 октомври 2021 г. в Ирак се проведоха парламентарни избори. Садристкото 

движение на Муктада ал-Садр спечели изборите, а шиитските фракции, 

представляващи съгласуваните с Иран милиции, претърпяха сериозно поражение. 
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При индивидуалната оценка на необходимостта от международна закрила 

следва да се вземе предвид присъствието и дейността на различни 

участници в областта на произход на кандидата, както и ситуацията в 

областите, през които би се наложило на кандидата да пътува, за да достигне до 

своята област на произход. Настоящите указания за отделна държава се основават на 

оценка на общото положение в държавата на произход. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-remarks
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Субекти на преследване или тежки 

посегателства 
Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Опасностите, на които изобщо е изложено населението или част от населението на една 
държава, обикновено не представляват сами по себе си индивидуални заплахи, които 
могат да бъдат квалифицирани като тежки посегателства (съображение 35 от 
Директивата относно определянето). Като цяло преследването или тежките 
посегателства трябва да бъдат под формата на поведение на даден субект (член 6 от 
Директивата относно определянето). 

Съгласно член 6 от Директивата относно определянето субектите на преследване или 

тежки посегателства включват: 

Фигура 1. Субекти на преследване или тежки посегателства. 

 

 

 
Прочетете още в общия анализ. 

В настоящия раздел са включени указания относно някои от основните субекти на 

преследване или тежки посегателства в Ирак. Списъкът не е изчерпателен. 

Техните докладвани области на контрол са посочени по-долу: 

▪ Иракските сили за сигурност (ISF) контролират по-голямата част от Ирак, с 
изключение на KRI. В някои области ISF притежава само номинален контрол, докато 
на практика контролът се упражнява от PMF, например в областите Салах ад-Дин и 
Дияла. 

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 
Директивата относно определянето.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-2
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-2
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▪ В някои области в Северен/Централен Ирак PMF са доминиращи (например 
районите в Салах ад-Дин). Южните провинции се считат за области на споделен 
контрол между ISF и PMF. 

▪ Регионалното правителство на Кюрдистан (KRG) носи изключителната отговорност 
за сигурността на KRI, но се съобщава за пропуски в контрола от страна на KRG. 
Силите Пешмерга са въоръжените сили на KRG. 

▪ ИДИЛ вече не притежава територия в Ирак, но разчита на отдалечени бази в 
пустинята, в планински вериги, долини и овощни градини в Багдадските пояси и в 
централните провинции на Ирак. Освен това тя си е създала сигурни убежища в 
оспорваните вътрешни граници в Ирак (DIBs) поради пропуски в системата за 
сигурност. 

Други субекти, например Турция, Иран, Кюрдската работническа партия (ПКК), също 

присъстват и се твърди, че са извършвали нападения в Ирак, по-специално в KRI. 

▪ Иракските държавни субекти включват членове на силите за сигурност и други 

органи, например провинциални/местни съвети или други местни служители, 

напр. мухтари. Следва да се отбележи също, че невинаги има ясно 

разграничение между официалните държавни сили и недържавните сили. 

Иракските държавни органи, по-специално иракските сили за сигурност (ISF), 

включително иракската армия и федералната и местната полиция, участват в 

извършването на широк набор от нарушения на правата на човека, по-специално 

в хода на борбата срещу ИДИЛ и след нейния разгром през декември 2017 г. В 

контекста на протестите се твърди, че силите за сигурност са използвали 

прекомерна сила срещу протестиращите, което е довело до множество смъртни 

случаи. Има информация също така, че държавни служители са преследвали 

отделни лица във връзка с протестното движение посредством арести, 

сплашване, незаконно задържане и т.н. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

▪ Освен ISF има и други въоръжени групировки, свързани с иракската държава. 

PMF, наричани още народни мобилизационни звена (PMU), могат да се 

разглеждат като сложна организация шапка, състояща се от множество 

различни милиции, по-голямата част от които са шиитски милиции. Въпреки че по 

закон PMF са държавна институция, на практика те запазват независим контрол и 

влияние, а някои от тях имат тесни връзки с най-важните политически партии. 

Племенните мобилизационни милиции се състоят от бойци от сунитските 

племена. По принцип племенните мобилизационни милиции действат на местно 

равнище в собствените си места на произход. Характерът на тези сили трудно 

може да се категоризира, тъй като някои получават нареждания директно от 

иракските сили и местните органи, а други са силно свързани и изпълняват 

заповеди от по-големи PMF. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/11-iraqi-state-actors
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/11-iraqi-state-actors
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От 2014 г. части на PMF са участвали в незаконни убийства, изчезвания, 

изнудване и нападения за отмъщение в хода на борбата срещу ИДИЛ. PMF също 

така са участвали в престъпни дейности и други нарушения срещу цивилни 

граждани. Съобщава се и за насилствено разселване, изселвания, арести, 

ограбване на жилища, разрушаване на къщи, заплахи, сексуално насилие, 

тормоз и дискриминация от страна на PMF и местните милиции. В контекста на 

протестите се твърди, че PMF са използвали прекомерна сила срещу 

протестиращите, което е довело до множество смъртни случаи. Има информация 

също така, че членове на PMF са нападали отделни лица във връзка с 

протестното движение посредством убийства, отвличания, побои, сплашване и 

т.н. 

По принцип PMF се считат за държавни субекти, въпреки че държавата не е в 

състояние да упражнява пълен контрол. В зависимост от нивото на свързаност с 

държавата в конкретния случай, другите милиции могат да се разглеждат като 

държавни или недържавни субекти. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

▪ Органите на KRG, например Пешмерга, общинската полиция, и Асаиш, са 

обвинени в извършването на широк набор от нарушения на правата на човека, 

например произволни арести, насилствени изчезвания, незаконни убийства, 

изтезания и други форми на малтретиране на заподозрени във връзки с ИДИЛ, 

както и насилие за отмъщение срещу цивилни граждани — сунитски араби. 

Съобщава се и за натиск и тормоз от страна на KRG над определени етнически 

малцинства, за да се обявят за кюрди; а също и за задържане на политически 

опоненти, насилствено потушаване на демонстрации, убийства на журналисти и 

тормоз над новинарски медии. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

▪ ИДИЛ е салафитска джихадистка военна групировка, определена от ООН и 

международно призната като терористична организация, чиято цел е 

създаването и разрастването на халифата. В своята кампания за „пречистване“ 

на територията съгласно своите доктрини такфир, ИДИЛ атакува шиитите, както 

и етнически и религиозни малцинства като християните, язидите, шабаките, 

какаите и кюрдите. Тя извършва престъпления като нападения с голям брой 

жертви, насилствено разселване, принудителна смяна на религия, отвличания, 

систематични и широкоразпространени убийства на хора, които не са в 

съответствие с нейната идеология, сексуално насилие, включително сексуално 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/12-popular-mobilisation-forces-and-tribal-mobilisation-militias
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/13-kurdistan-regional-government-krg-authorities
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/12-popular-mobilisation-forces-and-tribal-mobilisation-militias
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/13-kurdistan-regional-government-krg-authorities
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робство, трафик на хора, налагане на наказания съгласно нейната паралелна 

съдебна система и т.н. 

 

През декември 2017 г. е обявено военно поражение на ИДИЛ и тя не запази 

територията си в Ирак. ИДИЛ се стреми да се установи на места, където 

конвенционалните военни операции са трудни, например долините, планините и 

пустините в Северен и Централен Ирак, и по време на проучвания период 

(1 август 2020 г.—31 октомври 2021 г.) тя е регистрирала дейност в Анбар, Нинева, 

Ербил, Багдадските пояси, Дияла, Киркук и Салах ад-Дин и в оспорваните 

области. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

▪ Племената в Ирак често участват в конфликти и са въоръжени с тежки оръжия. 

Нарушенията на племенните норми могат да породят насилие. Механизмите за 

решаване на племенни спорове може да включват нарушаване на правата на 

човека, например практиката„фаслия“ и убийствата на честта. Има информация 

също така, че племената са прилагали неформално правосъдие, отмъщение, 

убийства и изчезвания като племенно правосъдие срещу заподозрени във 

връзки с ИДИЛ и продължават да възпрепятстват връщането на лица, за които 

се счита, че са свързани с ИДИЛ. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

▪ При конкретни ситуации, в други недържавни субекти на преследване или на 

тежки посегателства може да се включват семейството (например в случая на 

насилие, основано на честта, нападения срещу лесбийки, гейове, бисексуални, 

транссексуални, интерсексуални или куиър (ЛГБТИК) лица, генитално 

осакатяване на жени (ГОЖ), домашно насилие), лица, извършващи ГОЖ, 

престъпни групи и т.н. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/14-islamic-state-iraq-and-levant-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/15-tribes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/16-other-non-state-actors
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/14-islamic-state-iraq-and-levant-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/15-tribes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/16-other-non-state-actors
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Статут на бежанец: указания относно 

конкретни профили 

Предварителни бележки 
Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

За да бъде признат кандидат за бежанец, следва да са изпълнени всички елементи от 
определението за бежанец в съответствие с Директивата относно определянето: 

 

Член 2, буква г) от Директивата относно определянето 
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 Директивата относно определянето съдържа определение за начина на 

оценяване на „преследването“. 

Член 10 от Директивата относно определянето съдържа допълнително пояснение 

относно различните мотиви за преследване (раса, религия, националност, политическо 

становище или принадлежност към определена социална група). За да отговаря 

кандидатът 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 указания относно специфичните профили на кандидатите въз 

основа на личните им характеристики или връзки с определена групировка (например 

политическа, етническа, религиозна). 

Всяка молба трябва да бъде оценена индивидуално. За целта следва да се вземат 

предвид индивидуалните обстоятелства на кандидата и информацията за съответната 

държава на произход. Факторите, които трябва да се вземат предвид в тази оценка, 

може да включват например: 

§ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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• област на произход на кандидата, присъствие на потенциален субект на 
преследване и неговата способност да атакува лице от интерес; 

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

• видимост на кандидата (т.е. в каква степен е вероятно кандидатът да е познат или 
да може да бъде разпознат от потенциалния субект на преследване); като се има 
предвид обаче, че не е необходимо кандидатът да бъде самостоятелно разпознат 
от субекта на преследване, стига неговите или нейните опасения от преследване 
да са основателни; 

• ресурсите, с които кандидатът разполага, за да избегне преследване (например 
връзка с влиятелни личности, мрежа); 

• и др. 

Фактът, че кандидатът вече е бил обект на преследване или на преки заплахи за такова 

преследване, е сериозен признак за основателни опасения на кандидата, освен ако 

съществуват достатъчно основания да се смята, че такова преследване не би се 

повторило (член 4, параграф 4 от Директивата относно определянето). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Профили 

В този раздел са разгледани някои от профилите на кандидати от Ирак, срещани в 

казуси в държавите — членки на ЕС. Тук се съдържат общи заключения относно 

признаването на статут на бежанец за профилите и указания във връзка с допълнителни 

обстоятелства, които трябва да се вземат предвид в индивидуалната оценка. Някои 

профили са допълнително разделени на подпрофили с различни заключения по 

отношение на анализа на риска и/или причинно-следствената връзка с мотив за 

преследване. За улеснение винаги се предоставя съответният номер на профила и 

връзка към съответния раздел в общия анализ. 

Заключенията относно всеки профил следва да се разглеждат, без да се засяга 

оценката на достоверността на твърденията на кандидата. 

 

Когато се чете таблицата по -долу, следва да се има предвид 

следното: 
 

• Даден кандидат може да спада към повече от един профил , включен 
в настоящите указания. Необходимостта от закрила, свързана с 
всички такива обстоятелства, следва да се проучи изцяло.  
 

• Параграфите относно анализа на риска  са съсредоточени върху 
нивото на риска и някои от съответните обстоятелства, които 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-3
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-3
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повлияват на риска. Допълнителни указания във връзка с 
определянето на действията като преследване са налични в 
съответните раздели от общия анализ.  
 

• Таблицата по-долу обобщава заключенията във връзка с различни 
профили и подпрофили и има за цел да предоставя практически 
инструмент за служителите. Макар че са предоставени примери за 
подпрофилите при различни рискове и обстоятелства, които може да 
увеличат или понижат риска, тези примери не са изчерпателни  и 
трябва да се вземат предвид в контекста на всички обстоятелства на 
индивидуалния случай.  

 

• Лица, които са били с определен профил в миналото , 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 таблицата по -долу, но следва да се 
вземе под внимание в индивидуалната оценка.  

 

• Параграфите относно потенциална причинно -следствена връзка  
показват възможна връзка с мотивите за преследване съгласно 
член 10 от Директивата относно определянето. Разделите от общия 
анализ осигуряват допълнителни указания за това дали причинно -
следствената връзка с мотив за преследване би била обоснована по 
принцип или може да бъде обоснована в зависимост от 
индивидуалните обстоятелства по случая.  

 

• За някои профили връзката може да бъде и между липсата на 
закрила от преследване и едно или повече от основанията по член 10 
от Директивата относно определянето  (член 9, параграф  3 от 
Директивата относно определянето ). 

 

 

2.1. Лица, (за които 

се счита, че са) 

свързани с ИДИЛ  

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: 

В случай на лица, (за които се счита, че са) свързани с ИДИЛ, 

като цяло биха били доказани основателни опасения от 

преследване, тъй като тези лица са приоритетна цел на всички 

субекти в областта на сигурността. 

За членове на семейството на лица, (за които се счита, че са) 

свързани с ИДИЛ, в индивидуалната оценка на това дали има 

основателна степен на вероятност кандидатът да бъде подложен 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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на преследване следва да се вземат предвид влияещи на риска 

обстоятелства, например: 

• семейно положение (например несемейна или овдовяла 
жена, жени, които са глави на домакинства) 

• дете с несемейна или овдовяла майка и/или с баща 
чужденец, починал или липсващ баща 

• племенна принадлежност 

• област на произход 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.2. Сунитски араби Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Фактът, че дадено лице е сунитски арабин, сам 

по себе си обикновено не би довел до основателни опасения от 

преследване. В индивидуалната оценка на това дали има 

основателна степен на вероятност кандидатът да бъде подложен 

на преследване, следва да се вземат предвид влияещите на 

риска обстоятелства, например: 

• област на произход 

• племе 

• възраст 

• пол 

• и др. 

В случай на предполагаема връзка с ИДИЛ, вж. 2.1. Лица, (за 

които се счита, че са) свързани с ИДИЛ. 

В случай на сунитски араби, които може да бъдат засегнати от 

процеса на дебаасификация, вж. 2.7. Бивши членове на партията 

Баас. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение (например връзка с ИДИЛ, партията Баас). 

В отделни случаи, раса (етнически произход, например в 

случаите на връщания, блокирани от KRG) и/или религия. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
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Прочетете още в общия анализ. 

 

2.3. Активисти и 

протестиращи в 

областта на правата 

на човека и членове 

на политическата 

опозиция 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• ръководна роля и степен на участие в протестите 

• естество на дейностите 

• политическа и/или религиозна принадлежност на лицето 

• пол 

• видимост 

• лицето е известно на органите (например предишен 
арест) 

• и др. 

Само фактът, че са участвали в протест в миналото, може да не е 

достатъчен, за да се установят основателни опасения от 

преследване. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.4. Журналисти и 

медийни 

специалисти 

 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• естество на дейностите (темата, която отразяват) 

• политическа и/или религиозна принадлежност на лицето 

• пол 

• видимост 

• лицето е известно на органите  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/22-sunni-arabs
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/23-human-rights-and-political-opposition-activists-and-protesters
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/22-sunni-arabs
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/23-human-rights-and-political-opposition-activists-and-protesters
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• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.5. Дезертьори от 

въоръжените сили 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Рискът се счита за много нисък. Влияещите на 

риска обстоятелства биха могли да включват: 

• сили, към които е принадлежал кандидатът 

• ранг/позиция на кандидата 

• ситуация, при която е настъпило дезертирането 
(например по време на размирици или извънредно 
положение) 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение. 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.6. Лица, с които е 

осъществен контакт 

за мобилизиране от 

въоръжени 

групировки 

 

 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Рискът за дадено лице би бил доказан само в 

изключителни случаи. Влияещите на риска обстоятелства биха 

могли да включват: 

• пол 

• област на произход 

• етническа/религиозна принадлежност (например кюрди 
за ПКК, сунитски араби за ИДИЛ) 

• възраст 

• присъствие/влияние на въоръжени групировки 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: Макар рискът от 

принудително мобилизиране сам по себе си да не предполага 

причинно-следствена връзка с мотив за преследване, 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/24-journalists-and-media-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/25-deserters-armed-forces
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/24-journalists-and-media-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/25-deserters-armed-forces
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последиците от отказа биха могли, в зависимост от 

индивидуалните обстоятелства, да докажат такава причинно-

следствена връзка, наред с други причини, с (приписвано) 

политическо мнение. 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.7. Бивши членове 

на партията Баас 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Като цяло рискът от преследване за редовен 

член на партията Баас е минимален и зависи от специфичните 

конкретни обстоятелства. Влияещите на риска обстоятелства 

биха могли да включват: 

• публична подкрепа на идеологията на партията Баас 

• заемана високопоставена позиция в партията 

• бивш военен или полицейски служител от ерата на 
Саддам 

• работа в разузнавателните служби по време на режима 
на Саддам 

• потенциална (предполагаема) връзка с ИДИЛ 

• и др. 

Вж. също 2.1. Лица, (за които се счита, че са) свързани с ИДИЛ, и 

2.2. Сунитски араби. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение. 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/26-individuals-approached-recruitment-armed-groups
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/27-former-baath-party-members
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/26-individuals-approached-recruitment-armed-groups
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/27-former-baath-party-members
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2.8. Членове на 

иракските сили за 

сигурност (ISF), 

Народните 

мобилизационни 

сили (PMF), 

Пешмерга и 

местната полиция 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на работа и произход (близост до области, в които 
ИДИЛ продължава да осъществява дейност) 

• видимост на кандидата 

• позиция в организацията 

• изминал период от напускането на силите 

• лични врагове 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение. 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.9. Лица, за които 

се счита, че се 

противопоставят на 

ИДИЛ 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на работа и произход (области, в които ИДИЛ 
продължава да осъществява дейност) 

• племенна принадлежност и позиция на племето спрямо 
ИДИЛ 

• видимост на кандидата 

• позиция в общността 

• публично изразяване на подкрепа за правителството или 
осъждане на действията на ИДИЛ 

• лични врагове 

• и др. 

Тъй като оперативните способности на ИДИЛ намаляха 

значително, заплахата, която ИДИЛ представлява за лицата с 

такъв профил, е намаляла в сравнение с предходните години. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/28-members-iraqi-security-forces-isf-popular-mobilisation-forces-pmf-peshmerga-and-local-police
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/28-members-iraqi-security-forces-isf-popular-mobilisation-forces-pmf-peshmerga-and-local-police
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Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение и/или религия (например когато са 

обвинени от ИДИЛ за такфир). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.10. 

(Предполагаеми) 

сътрудници на 

западни въоръжени 

сили, организации 

или дружества 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. В индивидуалната оценка на това дали има 

основателна степен на вероятност кандидатът да бъде подложен 

на преследване, следва да се вземат предвид влияещите на 

риска обстоятелства, например: 

• естество и период на заетост (например устни преводачи) 

• видимост на професията 

• предишни заплахи 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение и/или религия (например в случая на устни 

преводачи). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.11. Хуманитарни 

работници 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• пол (вж. също 2.16.4. Жени, които осъществяват дейност в 
обществената сфера) 

• естество на дейностите (например предоставяне на 
помощ на жени и деца, свързвани с ИДИЛ, вж. също 2.1. 
Лица, (за които се счита, че са) свързани с ИДИЛ 

• регион на работа/дейност 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/29-individuals-perceived-oppose-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/210-perceived-collaborators-western-armed-forces-organisations-or-companies
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/29-individuals-perceived-oppose-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/210-perceived-collaborators-western-armed-forces-organisations-or-companies
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• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение и/или религия (например когато са 

обвинени от ИДИЛ за такфир). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.12. ЛГБТИК лица  Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Като цяло биха били доказани основателни 

опасения от преследване. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.13. Лица, за които 

се счита, че са 

престъпили 

морални норми 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• престъпената морална и/или обществена норма 

• пол (рискът е по-висок за жените) 

• консервативна среда 

• област на произход 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството от семейството и обществото 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: религия (например 

междурелигиозни/междуетнически бракове, както и в отделни 

случаи — лица, атакувани от шиитските милиции), принадлежност 

към определена социална група и/или раса (етнически 

произход). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/211-humanitarian-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/212-lgbtiq-persons
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/213-individuals-perceived-transgress-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/211-humanitarian-workers
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/212-lgbtiq-persons
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/213-individuals-perceived-transgress-moral-codes
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2.14. Лица, за които 

се счита, че са 

извършили 

богохулство и/или 

вероотстъпничество 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Като цяло биха били доказани основателни 

опасения от преследване. 

При оценката на риска обаче следва да се вземат предвид 

религиозните или нерелигиозните практики, които ще извършва 

кандидатът, и дали те ще го изложат на реален риск, като също 

така се вземат под внимание неговият регион на произход (като 

цяло рискът е по-нисък в KRI), семейство и етнически произход, 

пол и т.н. 

Вж. също 2.15 Религиозни и етнически малцинства и лица без 

гражданство. 

Потенциална причинно-следствена връзка: религия. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.1. Туркмени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на произход (например шиитски туркмени в 
области, в които ИДИЛ продължава да осъществява 
дейност) 

• предполагаема връзка с ИДИЛ (особено за туркмени 
сунити) 

• религия 

• пол 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: раса (етнически 

произход) и/или регион. 

В някои случаи, особено за туркмените сунити, (приписвано) 

политическо мнение. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
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* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване, по-специално за туркмените, свързани с ПКК, PMF 

или ИДИЛ. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.2. Язиди Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на произход (например язиди в области, в които 
ИДИЛ продължава да осъществява дейност) 

• (липса на) документи за самоличност 

• пол 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: религия, раса и/или 

националност. 

*За този профил може да са валидни съображения за 

изключване, по-специално в случая на членове на язидските 

милиции. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.3. Християни Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на произход (например християните в областите, в 
които ИДИЛ продължава да осъществява дейност, са 
изложени на по-висок риск, а рискът е по-нисък в KRI) 

• пол 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: религия. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2151-turkmen
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2152-yazidis
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2151-turkmen
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2152-yazidis
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Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.4. Шабаки Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• областта на произход 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: раса и/или религия 

(във връзка с преследване от ИДИЛ). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.5. Какаи Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• областта на произход (рискът е по-висок в областите, в 
които ИДИЛ продължава да осъществява дейност, а е по-
нисък в KRI) 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: раса и/или религия. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.6. Сабеи-

мандейци 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2153-christians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2154-shabak
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2155-kakai
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2153-christians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2154-shabak
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2155-kakai
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преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на произход (рискът е по-нисък в KRI) 

• език 

• пол 

• професия 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: религия и/или раса 

(по-специално в KRI). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.7. Бахаи Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• (липса на) документи за самоличност 

• липса на гражданство 

• област на произход 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: религия. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.8. Бидуни Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• (липса на) документи за самоличност 

• липса на гражданство 

• област на произход 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: раса и/или 

националност (липса на гражданство). 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2156-sabean-mandaeans
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2157-bahai
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2156-sabean-mandaeans
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2157-bahai
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Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.9. Фейли кюрди Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• (липса на) документи за самоличност 

• липса на гражданство 

• област на произход (в южната част на Ирак, областите, в 
които ИДИЛ продължава да осъществява дейност) 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: раса, религия и 

националност (липса на гражданство) 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.15.10. Палестинци Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на обичайно пребиваване 

• (предполагаеми) връзки с бившия режим или със 
(сунитските) военни групировки 

• (липса на) документи за самоличност 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: националност 

(липса на гражданство), (приписвано) политическо мнение 

(предполагаема подкрепа за сунитските милиции или ИДИЛ, вж. 

също 2.1. Лица, (за които се счита, че са) свързани с ИДИЛ). 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2158-bidoon
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2159-fayli-kurds
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21510-palestinians
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2158-bidoon
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2159-fayli-kurds
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21510-palestinians


  УКАЗАНИЯ: ИРАК | ЮНИ 2022 Г. 

 

32 

Прочетете още в общия анализ. 
 

2.16. Жени 2.16.1 Насилие срещу жени и момичета: общ преглед 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички жени и момичета са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване във връзка с насилие. Влияещите на риска 

обстоятелства биха могли да включват: 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството 

• неблагоприятно социално-икономическо положение 

• област на произход 

• влияние на племето 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група (например жени, които са били 

жертви на сексуално насилие, жени, които са напуснали своя 

брак с насилие). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.16.2 Насилствен и детски брак 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички жени и момичета са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване във връзка с насилствен и детски брак. Влияещите 

на риска обстоятелства биха могли да включват: 

• малка възраст 

• област на произход (засягаща по-специално селските 
райони) 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството 

• неблагоприятно социално-икономическо положение на 
семейството 

• в положение на разселено лице 

• и др. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2161-violence-against-women-and-girls-overview
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2161-violence-against-women-and-girls-overview
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Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група (например жени, които са отказали 

да встъпят в насилствен или детски брак). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.16.3 Генитално осакатяване на жени/обрязване (ГОЖ/О) 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички жени и момичета са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване във връзка с ГОЖ/О. Влияещите на риска 

обстоятелства биха могли да включват: 

• малка възраст 

• област на произход (засягаща по-специално KRI) 

• етнически произход (засягащ по-специално кюрдските 
момичета) 

• религия (среща се най-често сред сунитите) 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството 

• ниво на образование 

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

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.16.4 Жени, които осъществяват дейност в обществената 

сфера 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички жени са изложени на такова ниво на 

риск, че да се установят основателни опасения от преследване 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2162-forced-and-child-marriage
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2163-female-genital-mutilationcutting-fgmc
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2162-forced-and-child-marriage
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2163-female-genital-mutilationcutting-fgmc
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във връзка с осъществяване на дейност в обществената сфера. 

Влияещите на риска обстоятелства биха могли да включват: 

• област на произход 

• консервативна среда 

• видимост на кандидата (например естество на работата, 
публични заявления, възприемани отрицателно от 
субекта на преследване) 

• възприемане на традиционните роли на половете от 
семейството или обкръжението 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение, принадлежност към определена социална 

група (жени, които извършват работа, която не се счита за 

приемлива въз основа на традиционните роли на половете). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.16.5. Жени, за които се счита, че са престъпили морални 

норми 

Вж. профил 2.13. Лица, за които се счита, че са престъпили 

морални норми. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.16.6 Жени, за които се счита, че са свързани с ИДИЛ 

Вж. профил 2.1 Лица, (за които се счита, че са) свързани с 

ИДИЛ. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.16.7 Несемейни жени и жени, които са глави на 

домакинства 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички несемейни жени и жени, които са 

глави на домакинства, са изложени на такова ниво на риск, че да 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2164-women-acting-public-sphere
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2165-women-perceived-have-transgressed-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2166-women-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2164-women-acting-public-sphere
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2165-women-perceived-have-transgressed-moral-codes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2166-women-perceived-be-associated-isil
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се установят основателни опасения от преследване. Влияещите 

на риска обстоятелства биха могли да включват: 

• личен статус 

• област на произход и пребиваване (например лагери за 
вътрешно разселени лица) 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството или общността 

• икономическо положение 

• образование 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група (например разведени жени или 

вдовици). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.17. Деца 2.17.1 Насилие срещу деца: общ преглед 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички деца са изложени на такова ниво на 

риск, че да се установят основателни опасения от преследване 

във връзка с насилие. Влияещите на риска обстоятелства биха 

могли да включват: 

• пол (рисковете за момчетата и за момичетата може да се 
различават) 

• предполагаема връзка с ИДИЛ (Вж. профил 2.1 Лица, (за 
които се счита, че са) свързани с ИДИЛ) 

• възраст 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството 

• неблагоприятно социално-икономическо положение на 
детето и на семейството 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: (приписвано) 

политическо мнение (например в случай на предполагаема 

връзка с въоръжена групировка), религия (например когато 

преследването се извършва от екстремистки групировки) и/или 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2167-single-women-and-female-heads-households
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2167-single-women-and-female-heads-households
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принадлежност към определена социална група (например деца 

жертви на сексуално насилие). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.17.2 Детски брак 

Вж. 2.16.2 Насилствен и детски брак в профил 2.16 Жени. 

2.17.3 ГОЖ/О 

Вж. 2.16.3 Генитално осакатяване на жени/обрязване (ГОЖ/О) 

в профил 2.16 Жени. 

2.17.4 Детски труд и трафик на деца  

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички деца са изложени на такова ниво на 

риск, че да се установят основателни опасения от преследване 

във връзка с детски труд и/или трафик на деца. Влияещите на 

риска обстоятелства биха могли да включват: 

• възраст 

• пол 

• неблагоприятно социално-икономическо положение на 
детето и неговото семейство 

• в положение на разселено лице 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: Следва да се 

вземат под внимание конкретните обстоятелства на детето, за да 

се определи дали може да се обоснове причинно-следствена 

връзка с мотив за преследване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.17.5 Мобилизиране на деца 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Основателни опасения от преследване биха 

били доказани само в изключителни случаи. Влияещите на риска 

обстоятелства биха могли да включват: 

• пол 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2171-violence-against-children-overview
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2174-child-labour-and-child-trafficking
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2171-violence-against-children-overview
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2174-child-labour-and-child-trafficking
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• област на произход, етническа/религиозна 
принадлежност (например кюрди за ПКК, сунитски араби 
за ИДИЛ) 

• възраст (подрастващ) 

• в положение на разселено лице 

• присъствие/влияние на въоръжени групировки 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: Следва да се 

вземат под внимание конкретните обстоятелства на детето, за да 

се определи дали може да се обоснове причинно-следствена 

връзка с мотив за преследване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.17.6 Образование на децата, и по-специално на момичетата 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички деца са изложени на такова ниво на 

риск, че да се установят основателни опасения от преследване 

във връзка с умишлени ограничения на достъпа до образование. 

Влияещите на риска обстоятелства биха могли да включват: 

• (липса на) документи за самоличност 

• етническо-религиозна принадлежност 

• пол (момичетата са изложени на по-голям риск) 

• увреждания 

• възраст 

• възприемане на традиционните роли на половете в 
семейството 

• неблагоприятно социално-икономическо положение на 
детето и на семейството 

• област на произход 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: Следва да се 

вземат под внимание конкретните обстоятелства на детето. 

Например може да се прилага в случая на отказан документ за 

самоличност поради принадлежност към малцинствена група, 

националност и/или раса. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2175-child-recruitment
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2175-child-recruitment
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Прочетете още в общия анализ. 

2.17.7 Деца, родени в ИДИЛ, които нямат документи за 

гражданско състояние  

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички деца са изложени на такова ниво на 

риск, че да се установят основателни опасения от преследване 

във връзка с умишлени ограничения на достъпа до документи. 

Влияещите на риска обстоятелства биха могли да включват: 

• несемейна или овдовяла майка  

• баща чужденец, починал или липсващ баща 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група 

 
Прочетете още в общия анализ. 

2.17.8 Деца без попечител  

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички деца са изложени на такова ниво на 

риск, че да се установят основателни опасения от преследване 

във връзка с липсата на попечител. Влияещите на риска 

обстоятелства биха могли да включват: 

• (липса на) документи за самоличност 

• дали техният произход е известен 

• родени от незаконни сексуални отношения 

• област на произход 

• религия 

• етнически произход 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група (например изоставени деца или деца 

с неизвестен произход). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2176-education-children-and-girls-particular
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2177-children-born-under-isil-who-lack-civil-documentation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2178-children-without-care-taker
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2176-education-children-and-girls-particular
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2177-children-born-under-isil-who-lack-civil-documentation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/2178-children-without-care-taker
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2.18. Лица с 

увреждания и лица 

с тежки 

заболявания 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Липсата на персонал и адекватна 

инфраструктура, за да се отговори по подходящ начин на 

нуждите на лицата със (тежки) заболявания, не отговаря на 

изискването на член 6 от Директивата относно определянето по 

отношение на наличието на субект, който извършва преследване 

или тежки посегателства, освен ако лицето не е умишлено 

лишено от медицински грижи. 

В случая на лица с психични и физически увреждания, не 

всички лица с такъв профил са изложени на такова ниво на риск, 

че да се установят основателни опасения от преследване. 

Влияещите на риска обстоятелства биха могли да включват: 

• възраст 

• естество и видимост на психичното или физическото 
увреждане 

• отрицателно възприемане от семейството 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: принадлежност към 

определена социална група (например лица със значителни 

психични увреждания). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.19. Лица, 

замесени или 

засегнати от кръвни 

вражди в контекста 

на племенен 

конфликт 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• интензивност на кръвната вражда 

• възможност за разрешаване на конфликта 

• етнически произход и религия на племената 

• социално положение на племената 

• област на произход (област със слабо прилагане на 
принципите на правовата държава, градски или селски 
район) 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/218-persons-living-disabilities-and-persons-severe-medical-issues
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/218-persons-living-disabilities-and-persons-severe-medical-issues
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• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: раса (произход, 

свързан с членове на племе). 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

2.20. Лица, 

обвинени в общи 

престъпления 

Последна актуализация: януари 2021 г. 

Анализ на риска: Не всички лица с такъв профил са изложени на 

такова ниво на риск, че да се установят основателни опасения от 

преследване. Влияещите на риска обстоятелства биха могли да 

включват: 

• област на произход на кандидата и преобладаващи 
правосъдни механизми 

• естество на престъплението, във връзка с което е 
преследван кандидатът 

• предвидено наказание 

• пол на кандидата 

• и др. 

Потенциална причинно-следствена връзка: Като цяло няма 

причинно-следствена връзка с мотив за преследване по 

Конвенцията. Това не накърнява оценката в случаите, когато 

преследването е мотивирано, започнато или провеждано на 

дискриминационна основа, свързана с основание по 

Конвенцията. 

* За този профил може да са валидни съображения за 

изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/219-persons-involved-and-affected-blood-feuds-context-tribal-conflict
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/219-persons-involved-and-affected-blood-feuds-context-tribal-conflict
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
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Субсидиарна закрила 

Член 15, буква а) от Директивата относно 

определянето 
Смъртно наказание или екзекуция   

Последна актуализация: юни 2019 г. 

Смъртно наказание се предвижда съгласно Наказателния кодекс на Ирак № 11 от 

1969 г., Закона за борба с тероризма, Военния наказателен кодекс и Наказателния 

кодекс на иракските сили за вътрешна сигурност от 2008 г. Съгласно Конституцията на 

Ирак от 2005 г. президентът ратифицира смъртните присъди, „издадени от 

компетентните съдилища“. 

Престъпленията, за които може да бъде наложено смъртно наказание в Ирак, включват 

провинения като престъпления срещу вътрешната или външната сигурност и 

държавните институции, терористични актове, отвличане, изнасилване, трафик на 

наркотици, водещ до смърт, проституция, убийство с утежняващи вината обстоятелства 

и трафик на хора, водещ до смърт, и др. 

Ирак продължава да изпълнява смъртни наказания и е сред водещите три държави в 

Близкия изток, които налагат и извършват екзекуции. Смъртното наказание се 

изпълнява чрез обесване. 

В областите под неин контрол ИДИЛ е налагала наказания, например за отказ за 

присъединяване към нея или за престъпване на моралните норми, определени от 

ИДИЛ, и нейното строго тълкуване на законите на шариата. Това включва екзекуции, 

които биха попаднали в обхвата на член 15, буква а) от Директивата относно 

определянето. 

Някои профили на кандидати от Ирак може да са изложени на риск от смъртно 

наказание или екзекуция. В такива случаи може да има причинно-следствена връзка с 

основание по Конвенцията (вж. например профила 2.1 Лица, (за които се счита, че са) 

свързани с ИДИЛ). 

В случаите, когато липсва причинно-следствена връзка с мотив за преследване 

съгласно определението за бежанец (например в някои случаи на 2.20 Лица, обвинени 

в общи престъпления), следва да се провери необходимостта от субсидиарна закрила 

съгласно член 15, буква а) от Директивата относно определянето. 

Обърнете внимание, че може да са валидни съображения за изключване. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/21-persons-perceived-be-associated-isil
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/220-individuals-accused-ordinary-crimes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/31-article-15a-qd
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/31-article-15a-qd
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Прочетете още в общия анализ. 

Член 15, буква б) от Директивата относно 

определянето 
Изтезание или нечовешко или унизително отношение, или наказание  

Последна актуализация: юни 2019 г. 

Както е посочено в главата „Статут на бежанец“, някои профили на кандидати от Ирак 

може да са изложени на риск от изтезания или нечовешко или унизително отношение, 

или наказание. В такива случаи често има причинно-следствена връзка с мотив за 

преследване съгласно определението за бежанец, 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) от Директивата относно определянето следва да се провери. 

При проверка на необходимостта от закрила по член 15, буква б) от Директивата 

относно определянето следва да се вземат под внимание следните съображения: 

• Липса на медицински грижи и социално-икономически условия: Важно е да се 

отбележи, че тежките посегателства трябва да бъдат под формата на поведение 

на даден субект (член 6 от Директивата относно определянето). Сама по себе си 

общата липса на медицински грижи, образование или други социално-

икономически елементи (например положението на вътрешно разселените лица, 

трудности в намирането на възможности за поминък, жилищно настаняване) не 

попада в обхвата на понятието за нечовешко или унизително отношение по 

член 15, буква б) от Директивата относно определянето, освен ако е налице 

умишлено поведение на даден субект, например умишлено лишаване на 

кандидата от подходящи медицински грижи. 

 

• Криминално насилие: Престъпните мрежи в Ирак експлоатират деца с цел 

трафик и търговия с наркотици, а мигрантите — с цел принудителен труд. За 

субекти като PMF и племената също има сведения, че участват в престъпна 

дейност. Криминалното насилие обикновено е мотивирано от финансова печалба 

и борба за власт. Когато липсва причинно-следствена връзка с мотив за 

преследване съгласно определението за бежанец, рискът от престъпления, 

например убийство, въоръжен грабеж, отвличане, унищожаване на имущество, 

изнудване, принудителен труд, мобилизиране на деца, трафик с цел сексуална 

експлоатация и др., може да отговаря на условията по член 15, буква б) от 

Директивата относно определянето.Persons living with disabilities and persons with 

severe medical issues 

 

• Произволни арести, незаконно задържане и условия в затворите: Специално 

внимание следва да се отдели на явленията произволни арести и незаконно 

задържане, както и на условията в местата за лишаване от свобода. При 

оценяването на условията за задържане могат да бъдат взети под внимание 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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например следните елементи (кумулативно): брой на задържаните лица в 

ограничено пространство, отговарящи на стандартите санитарни помещения, 

отопление, осветление, спане, храна, отдих и контакт с външния свят. 

 

В доклади се съобщава, че има произволни арести, продължително задържане, 

включително в тайни места за задържане, и широкоразпространени изтезания, 

особено на заподозрени в тероризъм лица. Местата за задържане се описват от 

UNAMI като сериозно пренаселени и с незадоволителна инфраструктура, 

включително центровете за непълнолетни; както и че децата невинаги се 

отделят от възрастните арестанти. Твърди се, че изтезанията остават 

широкоразпространена практика при задържане в полицията, в килиите за 

разпит и в затворите. Задържаните заподозрени във връзки с ИДИЛ са 

подлагани на третиране например с електрошок, строг тъмничен режим и побои 

от страна на разследващите. Съобщава се за смъртни случаи сред задържаните 

лица в резултат на изтезания или друг вид малтретиране. Международните групи 

по правата на човека са документирали широк кръг от изтезания и злоупотреби 

в центровете за задържане, ръководени от Министерството на вътрешните 

работи, и в по-малка степен — в центровете на Министерството на отбраната и в 

тези, ръководени от KRG. В KRI достъпът на местните и международните 

организации да центровете за задържане е също и сериозно органичен, което 

прави почти невъзможно наблюдението на положението. 

 

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 Директивата относно определянето. 

Когато няма причинно-следствена връзка с мотив за преследване, такова 

третиране може да отговаря на условията по член 15, буква б) от Директивата 

относно определянето. 

Обърнете внимание, че може да са валидни съображения за изключване. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/32-article-15b-qd
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/32-article-15b-qd
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Член 15, буква в) от Директивата относно 

определянето 
Тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради 

безогледно насилие в случаи на въоръжен вътрешен или международен 

конфликт 

Последна актуализация: юни 2022 г. 

Необходимите елементи за прилагане на член 15, буква в) от Директивата относно 
определянето са: 

Фигура 2. Член 15, буква в) от Директивата относно определянето: елементи на 
оценката. 

 

За да се прилага член 15, буква в) от Директивата относно определянето, елементите 
по-горе трябва да се докажат кумулативно. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Следва резюме на съответните заключения относно положението в Ирак: 

 
а. Въоръжен конфликт: В Ирак се развиват множество припокриващи се 

немеждународни (вътрешни) въоръжени конфликти, най-вече конфликтът между 
иракското правителство и ИДИЛ. Части от Ирак също така са засегнати от 
международен въоръжен конфликт с участието на Турция, тъй като конфликтът в 
Турция между Турция и ПКК се е пренесъл на територията на Северен Ирак. В 
раздела „Безогледно насилие“ по-долу са предоставени допълнителни указания по 
отношение на географския обхват на въоръжените конфликти, които се водят на 
територията на Ирак. 

2 3 

4 

5 6 

1 Въоръжен конфликт 

(международен или 

вътрешен) 

Тежки и лични 
заплахи 
Специфични за личните 
обстоятелства на дадено 
лице фактори 

Цивилно лице 
Включително бивши бойци, 

които наистина и за постоянно 
са се отказали от въоръжени 

дейности 

Безогледно насилие 
Цялостна оценка на набор от 
показатели — обикновено на 
равнище провинции 

„Поради“ 
Включително косвените 

последици от безогледното 
насилие, доколкото е 

налице доказуема връзка. 

Заплаха за живота 
или личността 
По-обща опасност от 
посегателство 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1


АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

 

45 

 

 
Прочетете още в общия анализ. 

б. Цивилно лице: Член 15, буква в) от Директивата относно определянето 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 кандидати не могат да бъдат 
квалифицирани като цивилни лица съгласно член 15, буква в) от Директивата 
относно определянето. Например: 

• ИДИЛ и свързани групировки 

• нови военни фракции на остатъците от ИДИЛ (например „Бели знамена“) 

• други военни групировки като „Джамаат Ансар ал-Ислам“, ордена на 
Накшбанди, „Джаиш ал-муджахидин“ и Ислямската армия на Ирак 

• ISF 

• PMF и други групи на милиции 

• силите на KRG 

• ПКК 

• племена 

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. 

Важно е да се подчертае, че оценката на необходимостта от закрила е с оглед на 
бъдещето. Ето защо основният въпрос е дали кандидатът ще бъде или няма да бъде 
цивилно лице при връщане. Фактът, че лицето е участвало във военни действия в 
миналото, не означава непременно, че член 15, буква в) от Директивата относно 
определянето не би бил приложим спрямо него или нея. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

в. Безогледно насилие: В различни части на територията на Ирак се извършва 
безогледно насилие в различна степен. На картата по-долу е обобщена и 
илюстрирана оценката на безогледно насилие по провинции в Ирак. Тя се основава 
на цялостен анализ, включително количествена и качествена информация за 
проучвания период (1 август 2020 г. — 31 октомври 2021 г.). Индивидуалната оценка 
винаги следва да се извършва въз основа на актуална информация за държавата на 
произход. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/331-armed-conflict-international-or-internal
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/332-qualification-person-civilian
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/331-armed-conflict-international-or-internal
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/332-qualification-person-civilian
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Фигура 3. Ниво на безогледно насилие в Ирак (въз основа на информация към 
31 октомври 2021 г.). 

 

 

 

За целите на настоящите указания, провинциите на Ирак са категоризирани, както 

следва: 

 Самото присъствие би могло да се счита за достатъчно, за да се докаже реална опасност от тежки посегателства 

съгласно член 15, буква в) от Директивата относно определянето. 

 
 

 Безогледното насилие достига висока степен и за да се установи реална опасност от тежки посегателства по член 15, 

буква в) от Директивата относно определянето, е необходим по-малък брой индивидуални елементи. 

 
 

 Безогледно насилие се извършва, макар и не във висока степен, и за да се установи реална опасност от тежки 

посегателства по член 15, буква в) от Директивата относно определянето, е необходим по-голям брой 

индивидуални елементи.  

 Като цяло няма реален риск цивилно лице да бъде лично засегнато по смисъла на член 15, буква в) от Директивата 

относно определянето.  

 

 

Дахук/Дохук: посочени области: 

1. Закхо 

2. Амеди 

1. 
2. 
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Територии, в които „самият факт на присъствието“ в областта не би бил достатъчен, 

за да се установи реална опасност от тежки посегателства по член 15, буква в) от 

Директивата относно определянето, но безогледното насилие достига висока 

степен и съответно е необходим по-малък брой индивидуални елементи, за да се 

докажат сериозни основания да се счита, че цивилно лице, което се е върнало на 

тази територия, би било изложено на реална опасност от тежки посегателства по 

смисъла на член 15, буква в) от Директивата относно определянето. 

Това включва провинциите Дияла и областите Амеди и Закхо (провинция Дохук).  

 

 

 

 

Територии, в които е налице безогледно насилие, което обаче не е във висока 

степен и съответно е необходим по-голям брой индивидуални елементи, за да се 

докажат сериозни основания да се счита, че цивилно лице, което се е върнало на 

тази територия, би било изложено на реална опасност от тежки посегателства по 

смисъла на член 15, буква в) от Директивата относно определянето. 

Това включва провинциите Анбар, Багдад, Ербил, Киркук, Нинева, Салах ал-Дин., , 

.  

 

 
Територии, в които като цяло няма реален риск цивилно лице да бъде лично 

засегнато по смисъла на член 15, буква в) от Директивата относно определянето. 

Това включва провинциите Бабил/Вавилон, Басра, Дахук/Дохук (с изключение на 

областите Амеди и Закхо), Кербала, Мисан, Мутана, Наджаф, Кадисия, 

Сулеймания включително Халабджа, Ти-Кар/Ди-Кар, Уасит, , , , , , , ,  

 

 
Прочетете още в общия анализ. 

г. Тежки и лични заплахи: 

В контекста на „пълзящата скàла“ всеки случай следва да се оценява индивидуално, 

като се отчита естеството и интензивността на насилието, наред с комбинацията от 

лични обстоятелства в случая на кандидата. Определени лични обстоятелства биха 

могли да допринесат за засилен риск от безогледно насилие, включително неговите 

преки и косвени последици. Макар че не е възможно да се предоставят изчерпателни 

указания за това какви биха могли да бъдат съответните лични обстоятелства и по 

какъв начин те следва да се оценяват, следните примери  са изтъкнати като възможни 

примери за обстоятелства, които може да повлияят на способността на лицето да 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/indiscriminate-violence-iraq
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/indiscriminate-violence-iraq
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прецени и/или избегне рисковете, свързани с безогледно насилие, в ситуация на 

въоръжен конфликт: 

• възраст 

• пол 

• здравословно състояние и увреждане, включително проблеми с психичното 
здраве 

• икономическо положение 

• познаване на областта 

• професия на кандидата и/или местопребиваване 

• членове на семейството или подкрепяща мрежа 

• и др. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

д. Заплаха за живота или личността: Опасността от посегателство съгласно член 15, 
буква в) от Директивата относно определянето е формулирана като „заплаха за 
живота или личността на цивилното лице“, а не като (заплаха от) специфичен акт на 
насилие. Някои от често докладваните видове посегателство над живота или 
личността в Ирак включват убийства, нараняване, отвличане, насилие за отмъщение 
от страна на въоръжените сили, насилствено разселване, принудително 
мобилизиране на непълнолетни, взривни военни остатъци и др. 

 

 
Прочетете още в общия анализ. 

е. 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: 

• посегателство, което е пряко причинено от безогледно насилие или от действия, 
които са породени от участниците в конфликта, и 

• посегателство, което е косвено причинено 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 срива на 
държавните институции в контекста на конфликта с ИДИЛ, унищожаване на 
необходимите средства за оцеляване, унищожаване на инфраструктурата. 

 

 
Прочетете още в общия анализ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/334-serious-and-individual-threat
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/335-qualification-harm-threat-civilians-life-or-person
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/336-nexusby-reason
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/334-serious-and-individual-threat
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/335-qualification-harm-threat-civilians-life-or-person
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/336-nexusby-reason
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Субекти на закрила 
Последна актуализация: януари 2021 г. 

 
В член 7 от Директивата относно определянето е предвидено, че закрила може да бъде 
предоставена от: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иракската държава 

Присъствието и контролът на иракската държава се засилиха след разгрома на ИДИЛ. 

Може да се заключи, че в Багдад и Южен Ирак за държавата може, в зависимост от 

индивидуалните обстоятелства по случая, да се счита, че може и желае да предостави 

закрила, която отговаря на изискванията на член 7 от Директивата относно 

определянето. В повечето други части на Северен и Централен Ирак, включително в 

оспорваните територии, капацитетът на държавата е ограничен и като цяло критериите 

съгласно член 7 от Директивата относно определянето няма да бъдат изпълнени. 

При оценката на наличието на закрила от държавата трябва да се вземат предвид 

индивидуалните обстоятелства, например етнически произход, регион на произход, 

пол, социално положение, благосъстояние, лични връзки, субект на преследване и вид 

нарушения на правата на човека. 

По принцип се счита, че иракската държава може и желае да предостави закрила, която 

отговаря на изискванията на член 7 от Директивата относно определянето, за 

шиитските араби в Багдад и в Южен Ирак. Това не накърнява оценката в случаите, 

когато се счита, че закрилата от държавата не е налична поради индивидуални 

а) държавата;
б) партии или организации, които 

контролират държавата или значителна част
от нейната територия;

при условие че същите желаят и могат да предложат закрила, която трябва да 

бъде: 

ефективна и да няма временен характер. 

Такава закрила обикновено се предоставя, когато посочените субекти вземат 

разумни мерки, за да попречат на преследването или на тежките посегателства, 

наред с другото, чрез функционирането на ефективна съдебна система, 

позволяваща разкриването, преследванетои наказването на действията, 

представляващи преследване или тежко посегателство, 

и когато кандидатът има достъп до такава закрила. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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обстоятелства. По отношение на сунитските араби наличието на закрила от държавата 

се счита за ограничено, но в отделни случаи може да е налична закрила. 

Като цяло се счита, че закрилата от държавата не е налична за членовете на 

религиозни и етнически малцинства, палестинци, ЛГБТИК лица и жертви на домашно 

насилие или на насилие, основано на честта, както и на основано на пола насилие, 

включително на традиционни вредни практики като насилствен и детски брак и ГОЖ/О. 

Следва да се отбележи, че ако субектът на преследване е PMF и въпросната 

групировка се счита за държавен субект, се предполага, че не е налична ефективна 

закрила в съответствие със съображение 27 от Директивата относно определянето. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 
Регионално правителство на Кюрдистан 

Като цяло KRG се счита за субект на закрила, който отговаря на изискванията на член 7 

от Директивата относно определянето. При определени индивидуални обстоятелства 

обаче, например за лица, за които се счита, че са свързани с ИДИЛ, политически 

опоненти, ЛГБТИК лица, във връзка с вредни традиционни практики, основано на честта 

и домашно насилие, KRI може да не желае да предостави закрила по смисъла на член 7 

от Директивата относно определянето. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

 
Партии или организации, включително и международни организации, които 
контролират държавата или значителна част от нейната територия 

В Ирак не са установени такива субекти. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

В случай че е установена необходимост от закрила в областта на произход и при 
липсата на субект, който да може да предостави закрила по смисъла на член 7 от 
Директивата относно определянето, проверката може да продължи с преценка на 
приложимостта на възможност за вътрешна закрила (ВВЗ). 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/iraqi-state
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/kurdistan-regional-government-krg
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/parties-or-organisations
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/iraqi-state
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/kurdistan-regional-government-krg
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/parties-or-organisations
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Възможност за вътрешна закрила 
Последна актуализация: юни 2022 г. 

Необходимите елементи за прилагане на член 8 от Директивата относно определянето 

са: 

Фигура 4. Възможност за вътрешна закрила: елементи на оценката. 

Тази част от държавата е 
сигурна за кандидата.

Кандидатът има достъп до 
тази част на държавата.

Може основателно да се 
очаква кандидатът да се 

установи там.

 

Във връзка с тези елементи, при оценяване на приложимостта на ВВЗ служителят 

следва да прецени общото положение в съответната част на Ирак, както и конкретните 

обстоятелства на кандидата. Тежестта на доказване носи решаващият орган, докато 

кандидатът остава със задължението да сътрудничи. Кандидатът има право също да 

представя елементи, с които да посочи, че спрямо него или нея не следва да се прилага 

ВВЗ. Тези елементи трябва да се оценят от определящия орган. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Част от държавата 

Указанията относно ВВЗ са съсредоточени върху трите града Багдад, Басра и 

Сулеймания. Изборът им за настоящата обща оценка няма да попречи на служителите 

да извършват преценка на прилагането на ВВЗ спрямо други области на Ирак, при 

условие че са спазени всички условия. 

Следва да се вземат предвид етническо-религиозната принадлежност на лицето и 

регионът му на произход. По принцип: 

•  За лица с кюрдска етническа принадлежност ВВЗ би се разглеждала в KRI. 

•  За кандидати араби ВВЗ би се оценявала по отношение на други части на Ирак. 

•  В случая на етнически и религиозни малцинства ВВЗ следва да се оценява 
главно по отношение на региона, в който са съсредоточени техните общности. 

При избор на определена част от Ирак, във връзка с която да се прецени 

приложимостта на ВВЗ, ако е целесъобразно, биха могли да се вземат под внимание 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-1
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например съществуващи връзки с мястото, например минал опит и/или наличие на 

подкрепяща мрежа. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

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 

При оценката следва да се отчита: 

 
►  общото състояние на сигурността 

Общото състояние на сигурността, по-специално в градовете Багдад, Басра и 

Сулеймания, следва да се оцени в съответствие с анализа в раздела относно 

член 15, буква в) от Директивата относно определянето. 

 
►  субект на преследване или тежки посегателства и техният обхват 

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

страна на държавни субекти, се предполага, че не би имало ВВЗ (например 

лица, за които се счита, че са свързани с ИДИЛ). В специфични случаи, когато 

обсегът на даден държавен субект е явно ограничен до дадена географска 

област (например PMF, KRG и Пешмерга), критерият за безопасност може да 

бъде удовлетворен във връзка с други части на Ирак. 

Що се отнася до преследване или тежко посегателство от страна на ИДИЛ, 

следва да се отбележи, че оперативният капацитет на въоръжената групировка е 

намалял, но тя все още извършва дейност в определени региони. 

В някои случаи, ако кандидатът е обект на преследване или на тежки 

посегателства по причини, свързани с преобладаващите племенни и социални 

норми в Ирак, а субектът на преследване или тежко посегателство е иракското 

общество като цяло (например ЛГБТИК лица и определени етнически и 

религиозни малцинства), ВВЗ по принцип не би се считала за безопасна. 

За някои особено уязвими лица, например жени и деца, ако субектът на 

преследване или тежко посегателство е семейството в широк смисъл, племето 

или общността (например брак „фаслия“, ГОЖ), като се има предвид обсегът на 

тези субекти и липсата на закрила от държавата, ВВЗ като цяло не би отговорила 

на изискването за безопасност. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/part-country-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/part-country-0
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Следва да се подчертае, че не може с основание да се очаква от кандидата да се 

въздържа от практики, които са основни за неговата или нейната идентичност, 

например тези, които са свързани с неговата или нейната религия или сексуална 

ориентация, за да избегне риска от преследване или тежко посегателство. 

Вж. също глава 1. Субекти на преследване или тежки посегателства. 

 
►  дали профилът на кандидата се счита за приоритетна цел и/или заплаха от 

субекта на преследване или тежки посегателства 

Профилът на кандидата би могъл да го/я направи приоритетна цел за държавата 

или за бунтовническите групировки, като увеличава вероятността субектът на 

преследване или на тежки посегателства да се опита да проследи кандидата на 

потенциалното място на ВВЗ. 

 
►  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 кандидата. 

 
►  други увеличаващи опасността обстоятелства 

Информацията в раздел Профили следва да се използва, за да се подпомогне 

тази оценка. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

▪  Достъп до закрила срещу преследване или тежки посегателства 

Като алтернатива служителят може да определи, че изискването за безопасност е 

изпълнено, ако кандидатът би имал достъп до закрила от преследване или тежко 

посегателство съгласно определението в член 7 от Директивата относно определянето 

в областта, в която се разглежда ВВЗ. В случая на преследване от държавата е 

приложима презумпция за неналичие на закрила от държавата. 

Изискването за безопасност  може да бъде изпълнено в градовете 

Багдад, Басра и Сулеймания в зависимост от профила и 

индивидуалните обстоятелства на кандидата.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0


  УКАЗАНИЯ: ИРАК | ЮНИ 2022 Г. 

 

54 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Пътуване и достъп 

Като следваща стъпка служителят следва да установи дали кандидатът може: 

Фигура 5. Пътуване и достъп като изисквания за ВВЗ. 

 

 

 Безопасно пътуване: Като цяло изискването за безопасност на пътуването се 
счита за изпълнено в градовете Багдад, Басра и Сулеймания. За някои профили, 
по-специално за лица, за които може да се счита, че са свързани с ИДИЛ, това 
изискване следва да се оценява внимателно на индивидуална основа. 
 

 Законно пътуване: По принцип няма правни ограничения за пътуване на 
иракските граждани в Ирак, включително в градовете Багдад, Басра и 
Сулеймания. 

 

 Получаване на достъп: Има някои административни ограничения или изисквания 
за допускането в части от държавата, включително в градовете Багдад, Басра и 
Сулеймания, на лица от райони, които преди това са били под контрола на ИДИЛ, 
или от засегнати от конфликти области. Това се отнася предимно за изисквания за 
пребиваване в случая на Багдад, Басра и Сулеймания. Сунитските араби и в някои 
случаи туркмените са особено засегнати от такива изисквания. При оценката на 
това дали изискването за получаване на достъп е вероятно да бъде изпълнено 
следва да се вземат предвид индивидуалните обстоятелства на кандидата 
(етническо-религиозна принадлежност, място на произход, документи за 
самоличност, разрешение за влизане, семейно положение, съществуващи 
социални връзки и наличие на потенциален спонсор и др.). Индивидуалният 
случай следва да бъде оценен въз основа на най-актуалната налична ИДП. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

да пътува 
безопасно

да пътува 
законно

да получи 
достъп

до 
безопасната 

част

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/travel-and-admittance-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/safety-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/travel-and-admittance-0
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Основателност на очакванията за установяване 

Съгласно член 8 от Директивата относно определянето ВВЗ може да е валидна 

единствено ако от кандидата „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 и услуги, например: 

▪ подслон и жилище; 

▪ основно здравеопазване; 

▪ хигиена, включително вода и хигиенни условия; 

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

Общото положение в разглежданата област следва да се разгледа в светлината на 
критериите, описани по-горе, а не в сравнение със стандартите в Европа или други 
области в държавата на произход. 

Въз основа на наличната ИДП е установено, че общите обстоятелства, които 

преобладават в Багдад, Басра и Сулеймания, оценени във връзка с факторите по-горе, 

не изключват основателността на очакванията за установяване в градовете, но следва 

да се извърши внимателна проверка, особено при оценката на наличието на ВВЗ в 

Басра. При оценката следва да се вземат предвид индивидуалните обстоятелства на 

кандидата. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Индивидуални обстоятелства 

В допълнение към общото положение в областта на потенциалната ВВЗ, при 

извършване на оценката дали кандидатът трябва да се установи в тази част на 

държавата, трябва да се вземат предвид индивидуалните обстоятелства на кандидата, 

например: 

•  етническо-религиозен и езиков произход 

•  гражданска документация 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-situation
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/general-situation


  УКАЗАНИЯ: ИРАК | ЮНИ 2022 Г. 

 

56 

•  подкрепяща мрежа 

•  семейно положение 

•  възраст 

•  пол 

•  здравословно състояние 

•  професионален опит и образование, финансови средства 

•  и др. 

Индивидуалните съображения биха могли да се отнасят до определени уязвими страни 

на кандидата, както и до наличните механизми за справяне, които биха имали 

въздействие при определянето в каква степен би било разумно кандидатът да се 

установи в дадена област. Следва да се отбележи, че тези фактори не са абсолютни и че 

често биха се припокривали в случая на даден кандидат, което би довело до различни 

заключения относно основателността на ВВЗ. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Заключения относно основателността 

Общите заключения относно основателността за ВВЗ за определени профили на 

кандидати се основават на оценка на общото положение в градовете Багдад, Басра и 

Сулеймания и индивидуалните обстоятелства на тези кандидати. 

Като се вземе предвид етническо -религиозната принадлежност на 

кандидата, би могло да се докаже, че ВВЗ в градовете Багдад, 

Басра и Сулеймания би била основателна за несемейни 

трудоспособни мъже и за брачни двойки без деца , които имат документи за 

самоличност и нямат допълнителни уязвими страни, включително когато 

нямат подкрепяща мрежа. В случая на семейства с деца  възможността за 

вътрешна закрила може да бъде разумна, включително без подкрепящ а 

мрежа, когато е бил надлежно оценен висшият интерес на детето.  

Въпреки че ситуацията във връзка с установяването в трите града 

предполага някои трудности, все пак може да се заключи, че тези кандидати 

биха могли да си осигурят основна издръжка, жилище, подслон и хигиена, 

както и достъп до основно здравеопазване.  

За да се гарантират основните им нужди, другите профили  на кандидати 

като цяло биха се нуждаели от подкрепяща мрежа в областта на 

потенциалната ВВЗ. Възможно е обаче да бъде от значение да се взем ат 

под внимание допълнителни индивидуални обстоятелства в оценката на 

основателността на ВВЗ.  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/individual-circumstances
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/individual-circumstances
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Следва да се подчертае, че тези заключения не засягат критериите за безопасност, 

пътуване и достъп и че индивидуалните обстоятелства в разглеждания случай следва да 

се проучат изцяло. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

  

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/conclusions-reasonableness
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/conclusions-reasonableness
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Изключване 
Последна актуализация: януари 2021 г. 

*Добавени са малки актуализации: юни 2022 г. 

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 внимателно.  

Примерите в тази глава са неизчерпателни и некатегорични. Всеки случай 

следва да се разглежда индивидуално.  

Когато има сериозни основания да се счита, че кандидатът 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 

• престъпление срещу 
мира, военно 
престъпление или 
престъпление срещу 
човечеството 

Субсидиарна 

закрила 

• престъпление срещу 
мира, военно 
престъпление или 
престъпление срещу 
човечеството 

 

• тежко престъпление, 
което няма политически 
характер, извън 
територията на 
държавата на убежище, 
преди той или тя да бъде 
приет като бежанец 

• тежко престъпление 

 

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

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

  

• представлява заплаха 
за обществото или 
сигурността на 
държавата членка, в 
която се намира 
кандидатът 

  
• друго(и) 

престъпление(я) (при 
определени 
обстоятелства) 
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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 кандидата; а кандидатът има задължението да сътрудничи за установяване на всички 

факти и обстоятелства, свързани с неговата/нейната молба. 

 
Прочетете още в общия анализ. 

В контекста на Ирак необходимост от разглеждане на въпроси във връзка с евентуално 

изключване може да възникне например в случаите на кандидати със следните 

профили. Списъкът не е изчерпателен: 

• Членове на режима на Баас, например членове на партията Баас с определен 

ранг или степен, членове на разузнавателните служби, членове на военни, 

съдебни и административни институции 

• Бунтовнически и/или екстремистки групировки (например ИДИЛ, Ал-Кайда) 

• Членове на ISF и Пешмерга, на разузнавателни служби (например Асаиш) и на 

други субекти в областта на сигурността 

• Членове на PMF 

• Членове на ПКК 

• Членове на Сахва, местно движение за борба с бунтовниците, което си е 

сътрудничило със САЩ за прогонването на Ал-Кайда от Ирак 

• Лица, замесени в племенни вражди 

Престъпления, извършени от кандидати от Ирак извън Ирак (например участие в 

международните дейности на ИДИЛ, участие в дейностите на иракските милиции в 

конфликта в Сирия), също биха могли да доведат до съображения за изключване. 

В Директивата относно определянето не е предвиден срок за приложимостта на 

основанията за изключване. Кандидатите могат да бъдат изключени във връзка със 

събития, случили се в близкото и по-далечното минало, например по време на режима 

на Саддам Хюсеин (1968 — 2003 г.). 

 
Прочетете още в общия анализ. 

Следните подраздели съдържат указания относно потенциалната приложимост на 

основанията за изключване в контекста на Ирак. 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/relevant-circumstances
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/preliminary-remarks-0
https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022/relevant-circumstances
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Престъпления срещу мира, военни престъпления, 

престъпления срещу човечеството 

Член 12, параграф 2, буква а) от Директивата относно определянето и член 17, 

параграф 1, буква а) от Директивата относно определянето се отнасят до специфични 

сериозни нарушения на международното право, определени в съответните 

международни актове7. 

Може да се отбележи, че основанието „престъпление срещу мира“ би възникнало 

рядко в случаите, свързани с убежището. То обаче може да бъде от значение по 

отношение на високопоставени служители, отговарящи за инвазията в Кувейт. 

Нарушенията на международното хуманитарно право от различни страни в настоящите 

и в предишни конфликти в Ирак биха могли да се считат за военни престъпления, 

например използването на забранени оръжия и умишлените безогледни атаки над 

цивилни лица и др. 

Докладваните престъпления, например убийства, изтезания и изнасилвания от 

различни извършители, биха могли да се считат за престъпления срещу човечеството, 

когато са извършени като част от широкоразпространена и систематична атака срещу 

цивилното население. Престъпленията в контекста на минали събития, например 

военната кампания Ал-Анфал, също биха могли да задействат съображението за 

изключване във връзка с „престъпления срещу човечеството“. 

Някои деяния в настоящите конфликти, например извънсъдебни екзекуции, изтезания, 

насилствени изчезвания, биха могли да се считат както за военни престъпления, така и 

за престъпления срещу човечеството. 

Според ИДП, по-специално (бившите) членове на бунтовническите групировки 

(например ИДИЛ), на субектите в областта на сигурността (например ISF, PMF), както и 

членовете на Баас могат да бъдат уличени в действия, които биха се считали за военни 

престъпления и/или престъпления срещу човечеството. Съответните ситуации, които 

следва да бъдат взети под внимание във връзка с това основание за изключване, 

включват например: 

•  войната между Ирак и Иран (1980 — 1988 г.): международен въоръжен конфликт; 

•  военната кампания Ал-Анфал (1987 — 1988 г.); 

•  инвазията в Кувейт (1990 — 1991 г.): международен въоръжен конфликт; и 
последвалото въстание; 

•  Кюрдската гражданска война (1995 — 1998 г.): немеждународен въоръжен 
конфликт; 

 

7 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/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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•  инвазията в Ирак (2003 г.): международен въоръжен конфликт; 

•  въоръжения конфликт между ISF и бунтовническите групировки от 2004 г.: 
немеждународен въоръжен конфликт; 

•  религиозния конфликт/гражданската война (след 2003 г.): немеждународен 
въоръжен конфликт; 

•  конфликта с ИДИЛ (2014 г. — продължава): немеждународен въоръжен конфликт; 

•  конфликта между Турция и Ирак (2019 г. — продължава): международен 
въоръжен конфликт. 

Тежко престъпление, което няма политически 

характер 

В контекста на Ирак основанието за „тежко престъпление, което няма политически 

характер“ е особено значимо поради широкоразпространената престъпност. Това е 

свързано с престъпните дейности на организирани групировки и групи, както и с 

дейностите на ИДИЛ и някои милиции, но основанието се прилага и за тежки 

престъпления, извършени от лица, които не са свързани с такива групировки. 

Някои особено значими примери за тежки престъпления, които нямат политически 

характер, включват отвличане, изнудване, трафик с цел сексуална експлоатация и др. 

Например престъпните групи в Басра се възползват от пропуските в областта на 

сигурността и се наблюдава увеличение на грабежите, отвличанията, убийствата и 

трафика на наркотици. 

Насилието срещу жени и деца (например във връзка с ГОЖ, домашното насилие, 

основаното на честта насилие, насилствен и детски брак) също би могло да 

представлява тежко престъпление, което няма политически характер. 

 

Някои сериозни (неполитически) престъпления биха могли да бъдат свързани с 

въоръжен конфликт (например ако са извършени с цел финансиране на дейностите на 

въоръжени групировки) или биха могли да представляват фундаментално нехуманни 

деяния, извършени като част от систематична или широкоразпространена атака срещу 

цивилно население, като в този случай следва да се разглеждат съгласно член 12, 

параграф 2, буква а)/член 17, параграф 1, буква а) от Директивата относно определянето. 

Деяния, които противоречат на целите и принципите 

на Организацията на обединените нации 

(Предишно) членуване в терористични групировки, например ИДИЛ и Ал-Кайда, би 

могло да задейства съответните съображения и да наложи разглеждане на дейностите 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095


  УКАЗАНИЯ: ИРАК | ЮНИ 2022 Г. 

 

62 

на кандидата съгласно член 12, параграф 2, буква в)/член 17, параграф 1, буква в) от 

Директивата относно определянето в допълнение към съображенията по член 12, 

параграф 2, буква а)/член 17, параграф 1, буква а) от Директивата относно определянето, 

посочени в разделите по-горе. 

Прилагането на изключение следва да се основава на индивидуална оценка на 

специфичните факти в контекста на дейностите на кандидата в рамките на тази 

организация. Позицията на кандидата 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. 

Когато наличната информация сочи към евентуално участие в престъпления срещу 

мира, военни престъпления или престъпления срещу човечеството, оценката следва да 

се извърши в светлината на основанията за изключване по член 12, параграф 2, 

буква а)/член 17, параграф 1, буква а) от Директивата относно определянето. 

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 Директивата относно определянето 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 кандидата, например свързаност 

с определени групи, за които се счита, че представляват опасност за сигурността на 

държавите членки, или престъпните дейности на кандидата. 

 

 

  
 

Прочетете още в общия анализ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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Съкращения 
 

Съд на ЕС Съд на Европейския съюз 

EUAA Агенция на Европейския съюз в областта на убежището 

ISF Иракски сили за сигурност 

KRG Регионално правителство на Кюрдистан 

KRI регион на Кюрдистан в Ирак — отнася се за провинциите Дохук, Ербил и 

Сулеймания 

PMF Народни мобилизационни сили 

UNAMI Мисия на Организацията на обединените нации за подпомагане на Ирак 

ВВЗ Възможност за вътрешна закрила 

ВКБООН Върховен комисар на ООН за бежанците 

ВРЛ Вътрешно разселено(и) лице(а) 

ГОЖ/О Генитално осакатяване на жени/обрязване 

ДО 

Директива 

относно 

определянето 

Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 

2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети 

държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена 

международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които 

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

предоставената закрила 

ЕС Европейски съюз 

ИДИЛ Ислямска държава в Ирак и Леванта, позната също като Ислямска държава в 

Ирак и Сирия (ИДИЛ), Ислямска държава или Даиш 

ИДП Информация за държавата на произход 

ЛГБТИК лица Лица: 

▪ които изпитват привличане към други от своя собствен пол (лесбийки, 

гейове) или към всеки от половете (бисексуални); 

▪ чиято полова идентичност и/или чието проявление на пола не отговаря на 

техния пол при раждането (транс, небинарни); 

▪ родени с полови белези, които не отговарят на обичайното определение 

за мъж или жена (интерсексуални); както и 

▪ чиято идентичност не се вписва в бинарна класификация на сексуалността 

и/или социалния пол (куиър).  

НПО Неправителствена организация 

ООН Организация на обединените нации 

ПКК Кюрдската работническа партия 

САЩ Съединени американски щати 
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Изчерпателният общ анализ, на чиято основа са изготвени 

настоящите указания, е достъпен във вид на електронна книга и в 

pdf формат на английски език. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можете да ги намерите на 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022 

 

 

https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2022
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