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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0463 

Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа  

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим 

Халауа, който може да бъде осъден на смърт (2015/3016(RSP)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предходните си резолюции относно Египет, и по-специално 

резолюцията от 15 януари 2015 г. относно положението в Египет1 и резолюцията 

от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание2, 

— като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС относно 

Египет от август 2013 г. и февруари 2014 г., 

— като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., 

което влезе в сила през 2004 г., допълнено от Плана за действие ЕС-Египет от 

2007 г., 

— като взе предвид доклада по ЕПС относно напредъка на Египет за 2014 г. от 25 

март 2015 г., 

— като взе предвид наскоро направените изявления от страна на Европейската 

служба за външна дейност (ЕСВД) относно Египет, включително изявленията от 

16 юни 2015 г. относно съдебните присъди в Египет и от 4 февруари 2015 г. 

относно осъждането на активисти в Египет, 

— като взе предвид съвместната декларация от 10 октомври 2015 г. на върховния 

представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, Федерика Могерини, от името на ЕС, и на генералния 

секретар на Съвета на Европа, Турбьорн Ягланд, относно Европейския и 

Световния ден срещу смъртното наказание, 

— като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание и Насоките за 

политиката на ЕС към трети държави по отношение на изтезанията и други форми 

на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2015)0012. 
2  Приети текстове, P8_TA(2015)0348. 



 

 

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 

1966 г., Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН против 

изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 

наказание, по които Египет е страна, като взе предвид резолюциите на Общото 

събрание на ООН, и по-специално резолюцията от 18 декември 2014 г. за налагане 

на мораториум върху прилагането на смъртното наказание (69/186), 

— като взе предвид Конституцията на Арабска република Египет, 

— като взе предвид египетския Закон 107 от 24 ноември 2013 г. относно правото на 

обществени събрания, шествия и мирни демонстрации, 

— като взе предвид президентския указ от ноември 2014 г. (Закон 140), който 

разрешава чуждестранните граждани, обвинени в извършване на престъпление, да 

бъдат върнати в държавата им по произход, 

— като взе предвид Принципите и насоките относно правото на справедлив процес и 

правна помощ в Африка на Африканската комисия по правата на човека и 

народите; като взе предвид Африканска харта за правата на човека и народите, 

— като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, 

А. като има предвид, че ирландският гражданин Ибрахим Халауа е задържан от 

повече от две години по обвинения, че е участвал в незаконен протест на 16 и 17 

август 2013 г., докато е бил на семейна почивка в Кайро, като се твърди, че по 

време на събитието протестиращите са причинили смъртта на повече от едно лице 

и престъпно увреждане; като има предвид, че 97 души загинаха по време на 

посочените протести, като в повечето случаи това се дължеше на прекомерна 

употреба на сила от страна на силите за сигурност; като има предвид, че Ибрахим 

Халауа е бил на 17 години — и следователно все още непълнолетен съгласно 

египетското и международното право — към момента на своето арестуване; 

Б. като има предвид, че Ибрахим Халауа е бил арестуван заедно с трите си сестри, 

след като са потърсили убежище в джамията „Ал-Фатех“ при избухването на 

насилие по време на демонстрация; като има предвид, че впоследствие трите му 

сестри бяха освободени от органите на властта; 

В. като има предвид, че прокурорът не представи доказателства за това, че Ибрахим 

Халауа е бил замесен в проява на насилие по време на протестите; като има 

предвид, че прокурорът разчиташе изцяло на свидетелските показания на полицаи 

и на техните доклади, както и на разследвания на разузнавателните служби; като 

има предвид, че неговият съдебен процес беше отлаган неколкократно, а 

съдебните заседания бяха прекратявани от египетския съд, като последният до 

момента такъв случай беше на 15 декември 2015 г.; като има предвид, че срещу 

него не бяха повдигнати обвинения в продължение на една година след неговото 

арестуване; като има предвид, че Ибрахим Халауа, заедно с 493 други лица, 

мнозинството от които са пълнолетни, очаква масов съдебен процес, който е 

насрочен за 19 декември 2015 г., без никаква гаранция за прилагането на 

минималните стандарти за свободен и справедлив съдебен процес, и може да му 

бъде наложено смъртно наказание, ако бъде осъден; като има предвид, че през 

май 2015 г. Египет екзекутира шест лица, едно от които беше на същата възраст, 



 

 

на която е Ибрахим Халауа в момента;  

Г. като има предвид, че от 2013 г. насам са произнесени голям брой смъртни 

присъди в рамките на масови съдебни процеси срещу лица, за които се твърди, че 

са членове на Мюсюлманското братство или поддръжници на сваления от власт 

президент Морси; като има предвид, че тези съдебни производства са в 

нарушение на задълженията на Египет съгласно международното право; 

Д. като има предвид, че в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека се 

заявява, че „всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и 

публично разглеждане на неговото дело, от независим и безпристрастен съд, за 

установяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на каквото 

и да е наказателно обвинение, предявено срещу него“;  

Е. като има предвид, че Ибрахим Халауа е задържан заради това, че мирно е 

упражнявал своите права на свобода на изразяване на мнение и на събрания и е 

считан от „Амнести интернешънъл“ за затворник заради убежденията си; като 

има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания са 

неотменни стълбове на всяко демократично и плуралистично общество; като има 

предвид, че член 73 от египетската Конституция посочва, че гражданите имат 

право да организират публични срещи, маршове, демонстрации и всякакви форми 

на мирен протест; 

Ж. като има предвид, че според съобщения след военния преврат от юни 2013 г. в 

Египет са се състояли голям брой задържания на протестиращи и много лица са 

станали затворници заради убежденията си; като се има предвид, че свободата на 

сдруженията, събранията и изразяването на мнение продължават да бъдат 

области, предизвикващи особена загриженост, от юли 2013 г. насам; 

З. като има предвид, че Ибрахим Халауа се намира в изключително тежки условия в 

затвора, което включва твърдения за изтезания и други форми на жестоко, 

нечовешко или унизително отношение при ареста и по време на неговото 

задържане под стража и му е била отказана медицинска и правна помощ; като има 

предвид, че според членовете на неговото семейство и неговите адвокати от 21 

октомври 2015 г. Ибрахим Халауа е обявил гладна стачка в знак на протест срещу 

продължаващото му задържане, което сериозно застрашава неговото здраве; 

И. като има предвид, че египетската прокуратура на Кайро-Север и съдът не са 

признали Ибрахим Халауа за малолетен при извършването на ареста, в нарушение 

на задълженията, произтичащи за египетските органи съгласно Конвенцията за 

правата на детето, по която Египет е страна; 

Й. като има предвид, че всяка присъда за налагане на смъртно наказание на лица, 

които са били на възраст под 18 години към момента на извършване на 

престъплението, и тяхното екзекутиране са несъвместими с международните 

задължения на Египет; 

К. като има предвид, че Чарлз Фланагън, ирландският министър на външните работи 

и търговията, изрази разочарование след непрекъснатото отлагане на делото на 

Ибрахим Халауа в Египет; като има предвид, че служители от ирландското 

консулство са присъствали на всички изслушвания до момента и също така са 



 

 

платили за 48 консулски посещения при Ибрахим Халауа и като има предвид, че 

това подчертава значението, което ирландското правителство отдава на това дело; 

Л. като има предвид, че Египет освободи чуждестранни граждани съгласно 

президентски указ, издаден през ноември 2014 г., който разрешава чужденците, 

обвинени в извършване на престъпление, да бъдат депортирани в държавата си по 

произход; 

М. като има предвид, че до момента Египет не прилага Временните мерки, изискани 

от Африканската комисия по правата на човека и народите през март 2015 г. с цел 

да се гарантира неприкосновеността на Ибрахим Халауа и на другите 

непълнолетни лица, замесени в делото, като те бъдат освободени незабавно под 

гаранция; 

Н. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки се опитват да изградят по-

тесни отношения с Египет и неговия народ в редица области в ролята му на важен 

съсед и партньор; като има предвид, че Египет е на първо място сред арабските 

държави по брой на населението (над 80 милиона души) и е държава с ключово 

значение в южното Средиземноморие; като има предвид, че Египет е изправен 

пред сериозна загриженост по отношение на сигурността поради въздействието на 

положението в съседни държави; като има предвид, че събитията в политическата, 

икономическата и социалната сфера в Египет оказват значително въздействие 

върху целия регион и дори отвъд границите на региона; 

1. Изразява дълбока загриженост относно неприемливото нарушаване на основните 

права на човека в резултат от произволното задържане на ирландския гражданин 

Ибрахим Халауа и призовава египетските органи незабавно и безусловно да го 

освободят и да го предоставят на ирландските органи съгласно президентския 

указ, издаден през ноември 2014 г. по силата на египетския Закон 140; 

2. Изразява най-дълбока загриженост във връзка с влошаващото се състояние на 

Ибрахим Халауа в резултат от обявената от него гладна стачка и с твърденията за 

лошите условия, при които е поставен в затвора; призовава египетските органи да 

гарантират с приоритетно значение, че доброто здравословно състояние и 

благоденствието на Ибрахим Халауа се поддържат по време на неговия престой в 

затвора; изисква надлежно и независимо разследване на всички твърдения за 

изтезания и малтретиране на Ибрахим Халауа; 

3. Отправя искане към египетските органи да гарантират, че се зачита член 10 от 

Международния пакт за граждански и политически права, в който се посочва, че 

„всички лица, лишени от свобода, се третират хуманно и при зачитане на 

присъщото на човешката личност достойнство“;  

4. Припомня на египетските органи, че Египет е обвързан от безспорни 

международни задължения съгласно Конвенцията за правата на детето, които са 

приложими по отношение на Ибрахим Халауа; изисква египетските органи да 

отхвърлят категорично заплахата от налагане на смъртно наказание, в случай че 

Ибрахим Халауа бъде осъден, като се има предвид, че той е бил непълнолетен към 

момента, в който е бил арестуван; 

5. Отново заявява категоричното несъгласие на ЕС относно използването на 



 

 

смъртното наказание при каквито и да било обстоятелства и призовава за 

цялостен мораториум върху налагането на смъртно наказание в Египет; 

настоятелно призовава Египет да ратифицира Втория незадължителен протокол 

към Международния пакт за граждански и политически права от 1996 г., имащ за 

цел премахването на смъртното наказание; 

6. Изразява изключително голяма загриженост относно факта, че египетските органи 

не гарантират правото на справедлив съдебен процес на Ибрахим Халауа и на 

останалите 493 съответници, и по-специално липсата на възможност за 

преразглеждане или оспорване на продължаващото им задържане и на 

повдигнатите им обвинения, неколкократния отказ на достъп до адвокати и 

прекалено дългия период на задържане под стража, който е в нарушение на 

вътрешните и международните задължения на Египет; 

7. Отново изразява убеждение, че за адвокатите на Ибрахим Халауа ще бъде 

изключително трудно да изградят неговата лична защита, ако неговото дело бъде 

разгледано като част от масов съдебен процес срещу всички ответници, 

арестувани във връзка с протестите от август 2013 г.; 

8. Категорично осъжда използването на масов съдебен процес в рамките на 

съдебния процес и призовава египетските органи да спазват международното 

право и да гарантират най-високите международни стандарти по отношение на 

правото на справедлив съдебен процес; призовава египетските орани да освободят 

лицата, задържани заради това, че мирно са упражнили правото си на свобода на 

изразяване на мнение, събрания и сдружения, предвидени в египетската 

Конституция и в други международни конвенции, по които Египет е страна; 

изразява дълбока загриженост във връзка с много сериозното влошаване на 

медийната среда; осъжда съдебните процеси срещу египетски и чуждестранни 

журналисти и задочното им осъждане; 

9. Призовава Европейската служба за външна дейност, чрез делегацията на ЕС в 

Кайро, и държавите членки, по-специално Ирландия, да следят всички 

изслушвания по делото на Ибрахим Халауа и на неговите съответници; изразява 

очакване ЕСВД да повдигне въпроса на най-високо равнище в рамките на диалога 

си с Египет и да докладва редовно на Парламента относно наблюдението на 

съдебния процес; призовава ирландските органи да продължат да оказват пълна 

правна, консулска и друга подкрепа на Ибрахим Халауа и на неговите роднини и 

да го посещават редовно в затвора, както и делегацията на ЕС; призовава 

египетските органи, във връзка с европейското гражданство на Ибрахим Халауа, 

да продължат да улесняват консулския достъп за ирландското правителство; 

10. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Службата 

на върховния комисар на ООН за правата на човека, на парламентите и 

правителствата на държавите членки, на президента на Арабска република Египет 

и на неговото временно правителство. 


