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     ИНФОРМАЦИЯ 

  за  учебна симулация по Защита правата на  човека 

 

 На 21.01 2020 г.  студентите от специалност „Право“ IV курс представиха учебна  

симулация на дело по жалба №65028/2001г.  на Башир и други срещу Република 

България. Делото е разглеждано пред Европейския съд по правата на човека в 

Страсбург.  

 Резюме на  делото 

 Делото  е образувано по жалба на г-н Шамсул Башир - пакистански гражданин, 

който от 7 март 2000 г.  живее в Гужранвала, Пакистан. Неговата съпруга г-жа 

Мариела Башир и синът  им Милен Башир са български граждани и живеят в София, 

България. Г-н Шамсул Башир пристига в България през 1992г. със срочна виза. След 

женитбата си през 1995г. той получава разрешение за пребиваване, валидно до 24 май 

2000г. След тази дата жалбоподателят,  първоначално  задържан,  е екстрадиран в 

Пакистан.  По този начин е разделен от семейството си. Наложена му е  забрана за 

влизане на територията на България за период от десет години, тъй като според 

МВР, г-н Башир е бил замесен в трафик на хора. Жалбоподателите изтъкват, че 

осъщественото екстрадиране нарушава правото на семеен живот, гарантирано от 

чл. 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека,  и някои други 

членове.  

  Съдът определя жалбата за допустима на основание чл. 35 от Конвенцията и 

дава ход на делото. Жалбоподателят Шамсул Башир изразява своето становище по 

отношение на взетите мерки спрямо него и неговото семейство и по-конкретно 

подозренията на МВР, че е замесен в трафик на хора. Твърди, че доказателства срещу 

него не са били представени и обвиненията се основават само на подозрения. 

 Според адвоката на  жалбоподателя, г-н Башир не е бил информиран за 

мотивите за неговият арест  и не е имал ефективна възможност да оспори 

законността на задържането си.  Гаранциите по чл. 8 от Конвенцията не само 

изискват страните да се въздържат от всякаква намеса в защитените права, но 

водят и до задължения да вземат необходимите мерки, за да не позволяват 

неоснователна намеса в правата, гарантирани от Конвенцията. Налице е и нарушение 

на чл. 3, т.1 от Конвенцията за правата на детето, съгласно който интересите на 

детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, 

независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално 

подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи. 

Разпоредбата на чл. 9, §1 от същата конвенция задължава държавите – страни по 

конвенцията да осигуряват детето да не бъде разделяно от родителите си против 

тяхната воля, освен  когато компетентните власти решат, че такова разделяне е 



 

70 
 

продиктувано от висшите му интереси, като в случая съображения за  последното не 

са налице.  

 Процесуалният представител на правителството-ответник по делото счита, 

че жалбата е неоснователна, поради това, че Министерството на вътрешните 

работи е получило сведения, в които е посочено, че лицето Шамсул Башир е замесено в 

трафик на хора.По тези съображения МВР има опасения за националната сигурност 

и обществения интерес.  

 След като съдът обсъди всички обстоятелства по дело Башир и други срещу 

България, реши:  

 Обявява жалбата за допустима с мотивите, извлечени от членове 8, 13, 5 § 

2 и 5 § 4  от Конвенцията, и за недопустима в останалата част; 

 Постановява, че е налице нарушение на член 8 от Конвенцията; 

 Постановява, че е налице нарушение на член 13 във връзка с член 8 от 

Конвенцията; 

 Постановява, че е налице нарушение на член 5 § 2; 

 Постановява, че е налице нарушение на член  5 § 4; 

 Постановява, че държавата ответник трябва да изплати на 

жалбоподателя, в срок  от три месеца след като решението стане 

окончателно, съгласно член 44 § 2 от Конвенцията, следните суми, 

обърнати в български лева според курса на датата на изплащане:  

- 6 000  евро ( шест хиляди евро ) за материални и морални вреди 

- 1 500 евро  ( хиляда и петстотин евро ) за разходи 

     Отхвърля искането  за справедливо обезщетение над тези суми. 

   Предоставен бе препис от решението на Комитета на министрите за 

изпълнение. 

 Студентите сполучливо  представиха в ситуация, близка до  реалната,  основните  

етапи от  производството по  делото и заслужено се  наслаждаваха на аплодисментите 

на своите колеги. 

 

 

      Йордан  Йорданов 


