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Резюмета на важни за България решения на ЕСПЧ за 2014 г. 

 

На официалната интернет страница на ЕСПЧ могат да бъдат открити както годишните 

Индекси, правещи преглед на решенията за периода 1998-2013г., така и месечни издания 

от 2014 г., които резюмират случаи  от особена важност. По отношение на България за 

2014 г. се посочват три решения по основателност: 

·         Адбу с/у България 

·         М.Г. с/у България 

·         Вельо Велев с/у България 

и едно по допустимост: 

·         Вълчев и други с/у България 

Резюмета на решенията може да откриете по-долу или в издадените досега 2 бюлетина 

„Решения на ЕСПЧ по дела срещу България” на Министерство на правосъдието, които 

вече са достъпни тук: https://mjs.bg/150/. Тримесечните бюлетини, резюмиращи 

постановените от ЕСПЧ решения с/у България, се изготвят от експертите на Дирекция 

„Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ”, МП като част от 

проект № 3 „Укрепване на националните  компенсаторни мерки за обезщетяване при 

твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на 

Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за 

правата на човека”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-

2014г. Очаква се следващият бюлетин да бъде публикуван на посочената по-горе и-нет 

страница през септември. Съюзът на съдиите в България ще следи и ще Ви информира 

своевременно за публикуването на всички следващи бюлетини на МП. 

 

1. Делото „Вълчев и други срещу България“ (резюме) 

 

Жалби № 47450/11, № 26659/12 и № 53966/12 – Решение по допустимост от 21 януари 

2014 г. 

 

Жалбоподателите повдигат оплаквания по чл. 6, пар. 1 от Конвенцията поради 

неизпращането на касатора на представения от ответната страна отговор на касационната 

жалба. Оплакванията на жалбоподателите, че по този начин са били поставени в 

неравностойно положение спрямо ответниците, както и че е нарушено правото им на 

достъп до съд, са обявени от ЕСПЧ за явно необосновани. 

 

Фактическа обстановка:  

 

https://mjs.bg/150/
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Жалбоподателите били страни в различни граждански производства. В периода 

2010 г.  – 2011 г. те подали касационни жалби, които не били допуснати за разглеждане по 

реда на ГПК от 2007 г. Пред ЕСПЧ жалбоподателите се оплакват от нарушение на чл. 6, § 

1 от Конвенцията. Поддържат, че са били поставени в по-неблагоприятно положение 

спрямо другата страна в процеса, тъй като националните съдилища не са им изпратили 

отговорите на подадените касационни жалби и не им е била дадена възможност да 

изложат писмено или устно становището си по тях пред Върховния касационен съд 

(ВКС), който преценява дали да допусне жалбата до разглеждане. По този начин според 

тях са били нарушени принципите за състезателност в производството и за 

равнопоставеност на страните („равенство на средствата”).  

На следващо място жалбоподателите повдигат оплаквания, че несправедливо са 

били лишени от достъп до ВКС. Според тях разпоредбите относно допустимостта на 

касационните жалби са твърде неясни: формулировката на чл. 280, ал. 1 ГПК на практика 

давала на ВКС неограничена дискреция при преценката дали да допусне една касационна 

жалба до разглеждане или не.  

 

Решение на Съда:  

 

Относно оплакването за нарушение на принципа за равенство на средствата Съдът 

не счита за нужно да преценява дали изискването по чл. 6 за справедливост на процеса е 

приложимо към производството по допустимост по чл. 280, ал. 1 от ГПК, тъй като намира 

оплакването на жалбоподателите за явно необосновано по следните съображения:  

На първо място, подаването на касационна жалба вече не е право, каквото е било 

по Кодекса от 1952 г., тъй като целта на касационното производство към момента е 

уеднаквяване на съдебната практика. Производството по допустимост на касационните 

жалби е конкретен етап от гражданското производство, в който съдът не разглежда по 

същество делото, нито дори касационната жалба, а само решава съобразно критериите, 

изложени в чл. 280, ал. 1 от ГПК (дали жалбата трябва да бъде допусната до разглеждане 

по същество или не). За да направи преценката си, ВКС се произнася въз основа на кратко 

изложение, в което трябва ясно да бъдат посочени касационните основания, както и въз 

основа на отговора на другата страна. Така касационният жалбоподател е този, който 

трябва да убеди ВКС, че жалбата му следва да бъде допусната до разглеждане, и в тази 

връзка той има възможност да изложи всичките си аргументи. Следователно в контекста 

на тази специфична процедура фактът, че впоследствие не му се дава възможност да 

допълни изложението си в отговор на становището на ответната страна, не поставя 

касационния жалбоподател в по-неблагоприятно положение спрямо другата страна, нито 

накърнява недопустимо принципа на състезателност в производството. Не трябва да се 

пренебрегва и обстоятелството, че преди делата на жалбоподателите да достигнат до ВКС, 

те са били разгледани в състезателен процес от две съдебни инстанции. 

Относно оплакването за нарушаване на правото на достъп до съд, по-конкретно до 

ВКС, Съдът намира, че ограничаването на допустимостта на касационните жалби чрез 

широко формулирани критерии преследва легитимна цел и попада в пределите на 

свободата на преценка на държавата. Що се отнася до възражението, че критериите са 

твърде неясни, Съдът приема, че неизбежно в много закони се ползват повече или по-

малко общи термини, чието съдържание се изяснява в практиката по прилагането им. Това 

е още по-вярно за разпоредбите, регламентиращи предварителната преценка на жалби до 
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върховните съдилища, тъй като тези норми трябва да дават възможност съдилищата да се 

концентрират върху същинската си задача да уеднаквяват приложението на закона. 

По тези съображения Съдът намира, че оплакванията са явно необосновани и 

следва да бъдат обявени за недопустими на основание чл. 35, §§ 3(а) и 4 от Конвенцията.  

 

2. Делото „Вельо Велев срещу България“ 

 

Жалба № 16032/072 - Решение от 27 май 2014 г. 

 

Нарушение на чл. 2 от Протокол № 1 към Конвенцията. 

 

Делото е свързано с достъпа до образование на лице, на което е била наложена 

мярка за отклонение „задържане под стража“. Съдът е припомнил, че чл. 2 от Протокол № 

1 (право на образование) към Конвенцията не задължава договарящите държави да 

изграждат учебни заведения за задържаните лица там, където няма такива. Според съда 

ако има възможност за образование обаче, тя не трябва да бъде предмет на произволни и 

необосновани ограничения.  

 

Фактическа обстановка: 

 

През октомври 2004 г. жалбоподателят е арестуван по подозрение за незаконно 

притежание на огнестрелни оръжия и му е наложена мярка за неотклонение „задържане 

под стража“, която изтърпявал в Старозагорския затвор през следващите 29 месеца. Той 

поискал да посещава училището в затвора, за да завърши средното си образование, но му 

било отказано. Отказът бил потвърден от Върховния административен съд. 

  Жалбоподателят повдига оплаквания по чл. 2 от Протокол № 1 (право на 

образование) към Конвенцията, както и по чл. 6, § 2 (презумпция за невиновност) от 

Конвенцията. Той претендира, че е бил задържан заедно с вече осъдени лица и по тази 

причина му е отказано да бъде записан в училището, въпреки че все още не е бил осъден с 

окончателен съдебен акт. От ответната страна са изтъкнати множество мотиви в подкрепа 

на отказа жалбоподателят да бъде записан в училището, а именно принципът за 

диференцирано настаняване на лицата без предишна присъда от лицата с предишна 

присъда. Изложени са твърдения, че правото на образование е приложимо само за тези, 

които са лишени от свобода в резултат на влязла в сила присъда, а не за лицата с мярка за 

неотклонение „задържане под стража“. 

 

Решение на Съда: 

Според Съда правото на достъп до съществуващи учебни заведения попада в 

обхвата на чл. 2 от Протокол № 1 към Конвенцията, като всяко ограничение на това право 

следва да бъде предвидимо, да преследва легитимна цел и да бъде пропорционално на 

тази цел. Разпоредбата на чл. 2 от Протокол № 1 не задължава държавите да създават 

учебни заведения за затворниците там, където няма такива. Ако е налице обаче 

възможност за образование, както в Старозагорския затвор, тя не трябва да бъде обект на 

произволни и необосновани ограничения. Според Съда подлежи на съмнение, дали 

отказът жалбоподателят да бъде записан в училището, е бил достатъчно предвидим за 

целта на чл. 2 от Протокол № 1. Единствената изрична разпоредба в националното 
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законодателство, свързана с правото на образование на лицата с наложена мярка 

„задържане под стража“, е в смисъл, че затворническите власти трябва да „насърчават“ 

участието им в образователни програми. Тази липса на яснота личи и от факта, че както по 

време на националното производство, така и в производството пред ЕСПЧ, са изтъкнати 

разнообразни причини, обосноваващи отказа г-н Велев да бъде записан в училището на 

затвора. Съдът обаче не ги е намерил за убедителни, тъй като не са подкрепени от никакви 

доказателства относно точните условия за предоставяне на достъп до образование в 

училището на затвора.  

На първо място, необходимостта жалбоподателят да бъде защитен, като бъде 

държан отделно от вече осъдените лица, не е подкрепена от доказателства, че лицата с 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ биха претърпели някакви вреди 

в рамките на охраняваните класни стаи на училището. Също така не е доказано и че тези 

лица са задържани отделно от лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. В 

случай, че това е така, то остава неясно дали разделението се прилага до всички аспекти 

на режима в затвора. Жалбоподателят от своя страна не е възразявал да посещава 

училището заедно с други затворници.  

На второ място, Съдът не е счел, че неясната продължителност на задържането при 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, обосновава лишаването от 

достъп до учебните заведения. Освен това не е представена никаква статистическа 

информация относно достъпността на ресурсите в училището, която да обоснове, 

например политика на концентриране на ограничените ресурси за лицата, излежаващи 

най-дългите наказания лишаване от свобода.  

На последно място, Съдът не е приел като легитимна цел, жалбоподателят да бъде 

разделен от останалите осъдени лица, защото по това време той все още не е бил осъден и 

се е ползвал от презумпцията за невиновност.  

От друга страна трябва да бъде взет предвид несъмненият интерес на г-н Велев да 

завърши средното си образование. Значението на предоставянето на възможност за 

образование в затворите, както за самото лице и средата в затвора, така и за обществото 

като цяло, е било признато от Комитета на министрите на Съвета на Европа в неговите 

препоръки относно образованието в затворите и в Европейските правила за затворите.  

В заключение, не са представени фактически причини, основани на липсата на 

ресурси в училището например, нито ясно обяснение относно правните основания за 

отказа жалбоподателят да бъде записан в училището.  

С оглед тези обстоятелства и доказателства Съдът е постановил, че отказът не е бил 

достатъчно предвидим, не е преследвал легитимна цел и не е бил пропорционален на тази 

цел, поради което е налице нарушение на чл. 2 от Протокол № 1 към Конвенцията.  

 

На жалбоподателя е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 

2000 евро, както и 1406 евро за разходи и разноски. Съдът е счел, че не е необходимо да 

разглежда отделно оплакванията на жалбоподателя по чл. 6 § 2 от Конвенцията. 

 

 

Практика, на която се е позовавал Съдът: 

 

Hirst v. the United Kingdom (no. 2), жалба № 74025/01 

Stummer v. Austria, жалба № 37452/02 
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Laduna v. Slovakia, жалба № 31827/02 

Пономарьови срещу България, жалба № 5335/05 

Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia, жалби №  

43370/04, 8252/05 и 18454/06 

Leyla Şahin v. Turkey [GC], жалба № 44774/98 

Natoli v. Italy, жалба № 26161/95 

Epistatu v. Romania, жалба № 29343/10 

Deweer v. Belgium, judgment of 27 February 1980 

Allenet de Ribemont v. France, judgment of 10 February 1995 

Nešťák v. Slovakia, жалба № 65559/01 

Minelli v. Switzerland, judgment of 25 March 1983 

 

3. Делото „Абду срещу България“ (резюме) 

 

Жалба № 26827/08 – Решение от 11 март 2014 г. 

 

Нарушение на чл. 3 от Конвенцията и на чл. 14 във връзка с чл. 3. 

 

Жалбоподателят твърди, че е жертва на нарушение на Конвенцията, тъй като 

властите не са провели ефективно разследване относно възможни расистки подбуди за 

нападението над него. Съдът е достигнал до извода, че властите не са изпълнили 

задължението си да вземат всички необходими мерки, за да установят дали осъщественото 

насилие е било по расистки подбуди, поради което е налице нарушение на чл. 3 в неговия 

процесуален аспект самостоятелно, както и във връзка с чл.14 от Конвенцията. 

 

Фактическа обстановка: 

 

Жалбоподателят е судански гражданин, който живее в София. През май 2003 г. той 

и негов приятел участвали в сбиване с двама български младежи, описани по-късно от 

полицията като „скинхедс“. Един от тях, както се твърди, бутнал жалбоподателя на земята 

и го ритал, изричайки думите „мръсен негър”. Другият младеж извадил нож, след което 

жертвите успели да избягат. В медицинското свидетелство на жалбоподателя било 

записано, че описаните наранявания е възможно да са получени по начина, посочен от 

него. След приключването на предварителната проверката полицията изпратила 

материалите в прокуратурата с мнение да се прецени дали да се образува или не 

досъдебно производство за престъпление по чл. 162, ал. 2 от НК (употреба на насилие 

срещу другиго поради неговата народност, раса, религия). Прокуратурата отказва, като 

приема, че нямало достатъчно доказателства за расистката мотивация на деянието, без да 

проведе разследване в тази насока.  

 

Решение на Съда: 

 

Съдът е посочил, че е разглеждал по чл. 3 от Конвенцията дори случаи, в които 

жалбоподателите не са претърпели физическо нараняване. По настоящото дело Съдът е 

приел, че оплакванията попадат в обхвата на чл. 3, макар и самите физически наранявания 

на жалбоподателя да не са били сериозни, защото ако са извършени поради расистки 
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подбуди това само по себе си накърнява човешкото достойнство. Съдът е отбелязал, че 

когато се разследват инциденти, в основата на които има съмнение, че стоят расистки 

подбуди, компетентните органи имат допълнително задължение да предприемат всички 

необходими мерки, за да разкрият дали такива подбуди са изиграли роля в събитията. 

Задължението на властите да проучат дали има връзка между акта на насилие и 

предполагаеми расистки нагласи е част от отговорността на държавата по чл. 14 във 

връзка с чл. 3 от Конвенцията, а също така представлява един от аспектите на 

процесуалните задължения на държавата по чл. 3 от Конвенцията. Съдът е отбелязал, че 

българските власти са изпълнили задължението си по Международната конвенция за 

премахване на всички форми на расова дискриминация, тъй като чл. 162 от НК осигурява 

достатъчно ефективна защита срещу престъпления, свързани с насилие на расова основа. 

На следващо място Съдът е разгледал дали в настоящия случай е спазено задължението за 

ефективно разследване. Отбелязал е, че цялото разследване на прокуратурата е било 

единствено в посока да се установи коя от двете групи е започнала сбиването. Нито 

свидетелят на сбиването е бил разпитан за репликите, които би могъл да чуе, нито на 

самите нападатели са били задавани въпроси относно евентуалната им расистка 

мотивация, въпреки твърдението на жалбоподателя, че нападението му е било по расистки 

подбуди.  

Поради изложеното Съдът е счел, че с оглед на конкретните твърдения на 

жалбоподателя е имало достатъчно обстоятелства, сочещи на насилие, извършено по 

расистки подбуди. Ето защо Съдът е достигнал до извода, че властите не са изпълнили 

задължението си да вземат всички необходими мерки, за да установят наличието на 

расистки мотиви при осъщественото насилие. Поради това Съдът е установил нарушение 

на чл. 3 в неговия процесуален аспект самостоятелно, както и във връзка с чл. 14 от 

Конвенцията. Съдът обаче не е констатирал нарушение във връзка с оплакването на 

жалбоподателя, че неефективността на разследването от страна на самите власти се дължи 

на расистки подбуди.  

Освен това, посочва, че различни национални и международни агенции отбелязват 

случаи, при които българските власти не са успели ефективно да приложат разпоредбите, 

санкциониращи случаите на насилие по расистки подбуди.  

 

На жалбоподателя е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 

4000 евро. 

 

Особено мнение на съдиите Махони и Войтичек 

 

Решението е подписано с две особени мнения на съдиите Махони и Войтичек, 

които приемат, че стандартът за нарушение на чл. 3 и чл. 14 във връзка с чл. 3 в 

досегашната практика на Съда е бил различен в зависимост от това дали самите прояви са 

извършени от представители на държавата или от трети лица и че не може с общи 

аргументи от международни доклади да се обосновава наличието на нарушения по 

конкретен случай. 

 

Практика, на която се е позовавал Съдът: 
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El Masri c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” [GC], № 39630/09 

Labita c. Italie [GC], № 26772/95 

Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978 

Đorđević c. Croatie, no 41526/10 

Gäfgen c. Allemagne [GC], № 22978/05 

Kurt c. Turquie, 25 mai 1998 

Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume Uni, № 4403/70 

Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume Uni, № 4403/70 

A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998 

Z. et autres c. Royaume-Uni [GC],№ 29392/95 

М. Ч. срещу България, № 39272/98 

Николай Димитров срещу България, № 72663/01 

Сеидова и др. срещу България, № 310/04 

Начова и др. срещу България, № 43577/98 и 43579/98 

Васил Петров срещу България, № 57883/00 

Бисер Костов срещу България , № 32662/06 
 

4. Делото „M. Г. срещу България“ (резюме) 

 

Жалба № 59297/12 – Решение от 25 март 2014 г. 

 

Нарушение на чл.3 от Конвенцията, ако решението за екстрадиция бъде изпълнено. 

 

Делото е свързано с искането за екстрадиция на жалбоподателя в Руската 

федерация, където е заподозрян в участие в терористична група. ЕСПЧ е приел, че той е 

изложен на сериозен и доказан риск от изтезание или други форми на нечовешко и 

унизително отношение в страната по произход. Поради това изпълнението на решението 

за екстрадиция на жалбоподателя би довело до нарушение на чл. 3 от Конвенцията.  

 

Фактическа обстановка: 

 

Жалбоподателят М. Г. е руски гражданин с чеченски произход. В момента се 

намира в Софийския затвор. Делото е свързано с молбата за неговата екстрадиция в Русия, 

където срещу него е повдигнато обвинение, че участва в престъпна група, целяща 

извършването на терористичен акт. Също така е обвинен за незаконно придобиване, 

продажба, пренасяне, складиране и транспортиране на оръжие, муниции, експлозиви, 

както и незаконно вкарване в обръщение на токсични вещества с цел продажба на 

територията на Руската федерация в периода 1999 г. - 2004 г. Той и семейството му са 

получили статут на бежанци в Полша и Германия. През юли 2012 г. те са спрени на 

Българо–Румънската граница. Било постановено задържането на жалбоподателя до 

приключване на процедурата по екстрадиция. Главната прокуратура на Руската федерация 

изпратила официално искане за екстрадицията му до Министерство на правосъдието на 

Република България. Представителят на Върховния комисар на ООН за бежанците 

изпратил писмо до съда, в което посочил че М. Г. има статут на бежанец в Полша и 

Германия. Решението да му бъде предоставен такъв статут се основава на опасността от 

преследване в страната по произход, както и че тази опасност все още съществува. На 23 
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август 2012 г. Русенският окръжен съд отказва екстрадицията на жалбоподателя. След 

подаден протест от Окръжната прокуратура Великотърновският апелативен съд допуска 

екстрадицията му. На 14 септември 2012 г. ЕСПЧ на основание чл. 39 от Правилата на 

Съда налага привременна мярка жалбоподателят да не бъде екстрадиран в Русия до 

приключване на производството пред него. Позовавайки се на чл. 3 от Конвенцията 

(забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне или наказание), 

жалбоподателят твърди, че ако бъде екстрадиран в Русия ще бъде подложен на сериозен 

риск от изтезание или друго нечовешко или унизително отношение.  

 

Решение на Съда: 

 

Съдът е разгледал на първо място общата ситуация в района на Северен Кавказ. 

След това е разгледал и индивидуалното положение на жалбоподателя, за да установи 

дали към настоящия момент той е изложен на сериозен и доказан риск да бъде подложен 

на отношение, противоречащо на чл. 3 от Конвенцията. Съдът е припомнил, че при 

няколко десетки дела срещу Руската федерация той е установил наличие на тежки 

нарушения на правата на човека в Северен Кавказ, извършвани в хода на 

антитерористични операции. Същите нарушения са били извършвани и в хода на 

наказателно преследване срещу лица, които са заподозрени в принадлежност към метежни 

групи. Съдът се е позовал на доклада на Комисаря за правата на човека към Съвета на 

Европа след посещението му през 2011 г., доклада на Комитета за предотвратяване на 

изтезанията и нечовешкото и унизително отношение или наказание на Съвета на Европа 

(КПИ) и заключителните бележки на Комитета против изтезанията към Обединените 

нации от 2012 г. Тези доклади свидетелстват за силно влошеното положение на правата на 

човека в Северен Кавказ, включително в Ингушетия. Съдът взема предвид също и двата 

последни годишни доклада на организацията „Хюман Райтс Уоч“. За целите на 

разглежданото дело Съдът е преценил, че следва да държи сметка за предоставения на 

жалбоподателя статут на бежанец в Полша и Германия. Съдът е подчертал, че се касае за 

важна индикация, че по времето, когато този статут е бил разрешен на лицето (съответно 

през 2004 г. и 2005 г.), е имало достатъчно елементи, доказващи наличието на риск то да 

бъде преследвано в страната по произход.  

Съдът е приел, че при преценка на личното положение на заплашеното от 

екстрадиция лице следва да бъдат взети под внимание уверенията от страна на Главната 

прокуратура на Руската федерация, че лицето няма да бъде подложено на нечовешко и 

унизително отношение. Въпреки това, сами по себе си тези уверения не са достатъчни, за 

да гарантират защита срещу риск от малтретиране. Съдът е отбелязал, че 

Великотърновският апелативен съд се е опрял изключително на дадените уверения от 

руските власти. В едно производство за екстрадиция преценката на риска, въпросното 

лице да бъде подложено на малтретиране в страната по произход, е въпрос, който 

заслужава особено внимание от страна на националните власти. Съдът обаче е приел, че в 

настоящия случай не му е отделено достатъчно внимание и жалбоподателят е бил лишен 

от гаранциите, изисквани от чл. 3 от Конвенцията.  

С оглед на всичко изложено, Съдът е заключил, че жалбоподателят е изложен на 

сериозен и доказан риск от изтезание или други форми на нечовешко и унизително 

отношение в страната на произход, поради което изпълнението на решението за 

екстрадиция в Руската федерация би довело до нарушение на чл. 3 от Конвенцията.  
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Съдът е постановил указаните от него привременни мерки да останат в сила, 

докато настоящото решение стане окончателно или докато Съдът постанови друго 

решение с което да измени предното. 

Констатацията за нарушение е счетена от Съда сама по себе си за справедливо 

обезщетение за понесените от жалбоподателя неимуществени вреди. Съдът е присъдил 

2377 евро за разходи и разноски. 

 

Практика, на която се е позовавал Съдът: 

 

Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998 

Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989 

Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04 

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], № 46827/99, № 46951/99 

Saadi c. Italie [GC], № 37201/06 

H.L.R. c. France, 29 avril 1997, 

Hilal c. Royaume-Uni, №45276/99 

Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991 

Savriddin Dzhurayev c. Russie, №71386/10 

Selmouni c. France ([GC], № 25803/94 

Bazorkina c. Russie, № 69481/01, 27  

Loulouïev et autres c. Russie, № 69480/01 

Mutsolgova et autres c. Russie, № 2952/06,  

Shokkarov et autres c. Russie, № 41009/04 

Velkhiyev et autres c. Russie, no 34085/06 

Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, № 30471/08 

Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, № 8139/09 
 


