Мислење во врска со измените на Законот за азил и привремена заштита
од април 2016 година

Собранието на Република Македонија во април 2016 година усвои измени на Законот за азил
и привремена заштита. Измените беа објавени во Службен весник 71/2016 на Република Македонија
на 11 април 2016 година. Македонското здружение на млади правници цени дека овие измени
значително ќе ја намалат заштитата која Република Македонија им ја пружа на барателите на азил и
ќе им ги ускрати човековите права загарантирани со Европската конвенција за човекови права и
Конвенцијата за статусот на бегалците на Обединетите Нации. Загрижени од можното кршење на
правата на барателите на азил и бегалците го претставуваме ова мислење со детална анализа на
проблемите што произлегуваат од секој изменет член.
Македонското здружение на млади правници смета дека овие измени треба целосно да се
повлечат од две причини. Прво, јасно ги ускратуваат правата на барателите на азил и се спротивни на
останатите членови во Законот за азил и привремена заштита, Конвенцијата за статусот на бегалците
на Обединетите нации, Европската конвенција за човекови права, Директивите на Европската Унија,
Конвенцијата за правата на детето, како и бројните предлози и насоки за заштита на бегалците и
барателите на азил на Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации. Второ, овие измени
не беа предложени од групата за измени туку од индивидуален пратеник, и беа изгласани по итна
постапка без јавна дебата во Собранието. Дотолку повеќе, овие измени беа изработени и усвоени без
консултација со главните актери кои работат во полето на заштитата на правата на барателите на азил
и бегалци, како што се Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации, Народниот
правобранител и Македонското здружание на млади правници.
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Член 8 - Семејно обединување
ЗАПЗ
Сeмeјно обединување

Измени
Сeмeјно обединување

Член 8
На членовите на потесното семејство на признаен
бегалец и лице под супсидијарна заштита, на нивно
барање, ќе им се признае право на азил. За членови
на потесното семејство, во смисла на став 1 од овој
член, се сметаат брачниот другар, доколку бракот
бил склучен пред доаѓањето во Република
Македонија и малолетните деца кои не се во брак,
како и родителите на малолетните деца доколку
малолетните деца се стекнале со право на азил.

Член 8
На членовите на потесното семејство на признаен
бегалец и лице под супсидијарна заштита, на нивно
барање, ќе им се признае право на азил. За членови
на потесното семејство, во смисла на став 1 од овој
член, се сметаат брачниот другар, доколку бракот
бил склучен пред доаѓањето во Република
Македонија и малолетните деца кои не се во брак,
како и родителите на малолетните деца доколку
малолетните деца се стекнале со право на азил.

Принципот на семејно обединување од став 1 на овој
член нема да се применува ако:
- постојат причините за исклучување од член 6 на овој
закон и
- лицата од став 2 на овој член се државјани на друга
држава која може да им даде заштита.

Принципот на семејно обединување од став 1 на овој
член нема да се применува ако:
- постојат причините за исклучување од член 6 на овој
закон и
- лицата од став 2 на овој член се државјани на друга
држава која може да им даде заштита.
Принципот на семејно обединување на членовите
на потесното семејство на признаен бегалец или
лице под субсидијарна заштита може да се оствари
по (3) три години од добивањето на правото на
азил.

Промената се однесува на тоа што временски се ограничува семејното обединување, односно семејното
обединување може да се оствари по 3 години од кога лицето ќе добие статус – признаен бегалец или
супсидијарна заштита.
1. Во предлог законот не се наведени причините, целта и последиците на овие измени.
2. Предложениот став во Член 8 е противречен на Член 12 став 2 од ЕУ Директивата за правото на семејно
обединување 2003/86/EC, кој јасно истакнува дека државите нема временски да го ограничат семејното
обединување на признаени бегалци, односно нема да бараат лицето со признаено право на азил да
престојува во државата одреден период пред да може да се обедини со членовите на своето семејство.1
3. Ограничувањето на семејното обединување кое предложаниот став го налага, го крши начелото за
најдобар интерес на детето и потребите на малолетните лица уредено со Член 22-а, малолетните лица
без придружба уредено со Член 23 и ранливите лица со посебни потреби уредено со Член 23-а од
Законот за азил и привремена заштита.

1

“By way of derogation from Article 8, the Member States shall not require the refugee to have resided in their territory for a
certain period of time, before having his/her family members join him/her.”, Article 12 para.2, European Union Directive on the
right to family reunification, 2003/86/EC, 22 September 2003,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
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Член 10-а – Безбедна трета земја, ЕУ, НАТО и ЕФТА (нов член)
ЗАПЗ
Нема ваков член

Измени
Член 10-а
Безбедна трета земја, држава членка на Европската Унија, држава членка на
Северноатланска договорна организација (НАТО) или држава членка на Европската
асоцијација за слободна трговија (ЕФТА)
Безбедна трета земја, држава членка на Европската Унија, држава членка на
Северноатланска договорна организација (НАТО) или држава членка на Европската
асоцијација за слободна трговија (ЕФТА), е држава која ја ратификувала и ги применува
одредбите од Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и Европската
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, вклучувајќи ги
стандардите за ефективено правно средство, како и има воспоставена постапка за азил
пропишана со Закон и во согласност со Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951
година.
При примената на институтот безбедна трета земја, држава членка на Европската Унија,
државата членка на Северноатланската договорна организација (НАТО) или држава
членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА), барањето се разгледува
поединечно, при што се проценува дали земјата ги исполнува условите од ставот 1 на
овој член.
Барањето за признавање право на азил, поднесено од страна на барател кој бара да
влезе или незаконски влегол на територијата на Република Македонија, од безбедна
трета земја, држава членка на Европската Унија, држава членка на Северноатланска
договорна организација (НАТО) или држава членка на Европската асоцијација за
слободна трговија (ЕФТА), ќе се смета за очигледно неосновано барање во согласност со
член 35 од овој Закон, земајќи го во предвид принципот на невраќање од член 7 од овој
Закон.
Барателот на право на азил благовремено ќе биде информиран за примена на институтoт
безбедна трета земја, држава членка на Европската Унија, држава членка на
Северноатланска договорна организација (НАТО) или држава членка на Европската
асоцијација за слободна трговија (ЕФТА), како и можноста за употреба на правно
средство.
Секторот за азил на барателот чие барање се смета очигледно неосновано, согласно член
35 од овој Закон, ќе му издаде потврда на јазикот на безбедната трета земја, држава
членка на Европската Унија, членка на Северноатланската договорна организација
(НАТО) или држава членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА), од
каде што доаѓа, со која се информираат државните органи на третата земја, дека во
Република Македонија барањето не е суштински разгледувано.

Ова е целосно нов член кој се додава во делот на безбедна трета земја. Овој член, уредува дека барател на
азил може да биде вратен во безбедна трета земја без неговото барање да биде суштински разгледано, ако
влегол од земја на ЕУ, НАТО и ЕФТА, која исполнува одредени услови. Условите се земјата да: ја ратификувала
и да ги применува одредбите на Бегалската конвенција од 1951, ја ратификувала и да ги применува одредбите
3
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ЕКЧП, да ги применува стандардите за ефективно правно средство и да има постапка за азил која е во согласност
со Бегалската конвенција. При примената на принципот на безбедна трета земја, членот нагласува дека
барањата ќе бидат поединечно разгледани, и ќе се утврди дали земјата ги исполнува горенаведените услови.
1. Во измените на законот не се наведени причините, целта и последиците на додавање на овој член.
Претпоставуваме дека овој член се додава со цел да се усогласи Законот за азил и привремена заштита
со правото на ЕУ, односно со Член 39 од директивата 2013/32/EU што се однесува на заеднички
постапки за доделување и повлекување на меѓународна заштита.2 Меѓутоа, овој член содржи пропусти
и занемарува клучни гаранции уредени со Членот 39 и други меѓународни норми.
2. Имено, членот не дава јасна можност на барателот да ја оспори примената на институтот безбедна трета
земја и да докаже дека третата земја не е безбедна за него со оглед на неговите лични околности. Иако
членот предвидува дека барателот ќе биде информиран за „можноста за употреба на правно средство“,
не е јасно кое правно средство и во кој рок истото ќе може да биде искористено. Членот 39 став 3 од
Директивата јасно кажува дека барателот треба има можност да ја оспори примената и да ги истакне
причините зошто земјата не е безбедна за него лично.3 На барателот треба да му се даде можност да ја
оспори општата претпоставка за безбедност во третата земја, со тоа што ќе може да покаже дека со
оглед на фактите на неговиот случај, третата земја би применила порестриктивни критериуми во
разгледување на барањето за азил од земјата каде што барањето е поднесено (во овој случај РМ).4
3. Членот не истакнува на кој начин Секторот за азил ќе утврдува дали една земја е безбедна, односно
како ќе утврди дали истата ги применува одредбите на наведените конвенции и стандардите за
ефективно правно средство. Во поглед на ова, на Глобалните консултации за меѓународна заштита
одржани на 31 Мај 2001 година, УНХЦР истакна дека третата безбедна земја, не само што треба да има
воспоставен систем за азил согласно Конвенцијата, туку истиот мора да биде применуван на соодветен
и фер начин.5
4. Истакнатите услови не се доволни. Земјаќи ги предвид загрижувачките постапувања на одредени земји
членки на ЕУ, како Грција и Бугарија, со бегалците и барателите на азил во сегашната бегалска криза,
предвидените услови не нудат доволна заштита. Со оглед на колективните враќања на бегалци и
баратели на азил кои Грција ги спроведва кон Турција, Секторот за азил мора специфично да го разгледа
почитувањето на начелото на невраќање од страна на третата земја.6
5. Не е јасно зошто земјите членки на НАТО се поистоветуваат со земјите членки на ЕУ и, во овој случај, би
биле разгледувани под олеснителни околности предвидени со предложениот Член 10-а, а не Член 10.
НАТО е воена, односно безбедносна алијанса, чија примарна цел е колективната воена одбрана и
безбедност. НАТО не е организација која се стреми кон подобрување на владеење на правото,
пристапот до правда и почитувањето на човековите права, кои се клучни критериуми за заштита на
правата на барателите на азил и бегалците. Оттука нејасно е зошто земјите членки на воена и политичка
алијанса чија цел е зајакнување на колективната безбедност, би биле подложни на истите олеснителни
околности како и земјите членки на ЕУ. Имено, постојат бројни пресуди на ЕКЧП и извештаи на

2

European Union Directive on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast), 2013/32/EU, 26 June 2013,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
3 “The applicant shall be allowed to challenge the application of the concept of European safe third country on the grounds that the third
country concerned is not safe in his or her particular circumstances.”, Article 39 para. 3, European Union Directive on common procedures for
granting and withdrawing international protection (recast), 2013/32/EU, 26 June 2013, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
4 UNHCR, Global Consultations on International Protection/Third Track: Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures), 31 May 2001,
EC/GC/01/12, para. 14, http://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html.
5 Ibid. para.13
6

CASE OF M.S.S. v. BELGIUM AND GREECE http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
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меѓународни организации против Турција7 и Албанија8 за непочитување на човековите права. Дотолку
повеќе, меѓународните организации јасно изразија загриженост за незаконското и неправичното
постапување на Турција со барателите на азил и бегалците, и непостоењето на ефективна заштита од
невраќање согласно Член 33 од Бегалската конвенција.9
6. Предложениот член не појаснува што би се случило со лица за кои е утврдена безбедната трета земја,
но истата не ги прифаќа на својата територија и не гарантира дека ќе им овозможи пристап до постапка
за азил и ќе им пружа соодветна заштита за време на постапката. Во случаи каде што безбедната трета
земја не го прифаќа лицето, Членот 39 од Директивата истакнува дека земјата каде е поднесено
барањето мора да му овозможи пристап до постапка.10

7

Повеќе за најчестите повреди на човековите права во Турција се достапни на следниот линк:
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf
8 Повеќе за најчестите повреди на човековите права во Албанија се достапни на следниот линк:
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Albania_ENG.pdf
9 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as
part of the EU-Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the safe third country and first country of asylum concept, 23 March
2016, достапно на: http://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html [пристапено на 11.05.2016] и Press release, Amnesty International,
Turkey: Illegal mass returns of Syrian Refugees expose fatal flaws in EU- Turkey deal, достапно на: https://www.amnesty.org/en/pressreleases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/ (пристапено на 10.05.2016)
10 “Where the safe third country does not readmit the applicant, Member States shall ensure that access to a procedure is given in accordance
with the basic principles and guarantees described in Chapter II.” Article 39 para. 6, European Union Directive on common procedures for
granting and withdrawing international protection (recast), 2013/32/EU, 26 June 2013, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en (пристапено на 01.05.2016)
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Член 18 – Начин на поднесување барање
ЗАПЗ
Начин на поднесување барање за признавање
право на азил

Измени
Начин на поднесување барање за признавање
право на азил

Член18
Барањето за признавање право на азил се однесува
писмено или усно на записник, на македонски јазик,
или ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на
потекло, на некој од пошироко прифатените
странски јазици или на јазик за кој може разумно да
се претпостави дека барателот на право на азил го
разбира.

Член18
Барањето за признавање право на азил се однесува
писмено или усно на записник, на македонски јазик,
или ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на
потекло, на некој од пошироко прифатените странски
јазици или на јазик за кој може разумно да се
претпостави дека барателот на право на азил го
разбира.

При поднесување на барањето за признавање право При поднесување на барањето за признавање право
на азил, барателот на азил се фотографира и му се на азил, барателот на азил се фотографира и му се
земаат отпечатоци од прсти.
земаат отпечатоци од прсти.
По поднесувањето на барањето за азил,
Одделението за азил во рок од три дена ќе му издаде
потврда на барателот на право на азил со печат, број
и датум на поднесувањето, со која се потврдува
статусот на барателот на азил и се докажува дека на
барателот на азил му е дозволено да остане на
територијата на Република Македонија додека трае
постапката по неговото барање за признавање на
право на азил.

По поднесувањето на барањето за азил,
Одделението за азил во рок од три работни дена ќе
му издаде потврда на барателот на право на азил со
печат, број и датум на поднесувањето, со која се
потврдува статусот на барателот на азил и се
докажува дека на барателот на азил му е дозволено
да остане на територијата на Република Македонија
додека трае постапката по неговото барање за
признавање на право на азил.

Одделението за азил во Министерството за
внатрешни работи ќе ги извести во писмена форма и
усно барателите на право на азил на јазик за кој може
разумно да се претпостави дека го разбираат и во рок
не подолг од 15 дена од денот на поднесувањето на
барањето за признавање право на азил за начинот на
спроведување на постапката за признавање право на
азил, за правата и обврските на барателите на право
на азил во таа постапка, за можните последици
доколку не се придржуваат до нивните обврски и не
соработуваат со надлежните органи, како и во врска
со условите за прифаќање правото на правна помош,
како и правото да контактираат со лица кои даваат
правна помош, претставници на Високиот
комесаријат за бегалци и невладини хуманитарни
организации, во сите фази од постапката и каде и да
се наоѓаат барателите на право на азил.

Одделението за азил во Министерството за
внатрешни работи ќе ги извести во писмена форма и
усно барателите на право на азил на јазик за кој може
разумно да се претпостави дека го разбираат и во рок
не подолг од 15 дена од денот на поднесувањето на
барањето за признавање право на азил за начинот на
спроведување на постапката за признавање право на
азил, за правата и обврските на барателите на право
на азил во таа постапка, за можните последици
доколку не се придржуваат до нивните обврски и не
соработуваат со надлежните органи, како и во врска
со условите за прифаќање правото на правна помош,
како и правото да контактираат со лица кои даваат
правна помош, претставници на Високиот
комесаријат за бегалци и невладини хуманитарни
организации, во сите фази од постапката и каде и да
се наоѓаат барателите на право на азил.
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Промената на овој член се однесува на измена на рокот за издавање на известување за поднесено
барање за азил и статус на лицето како барател на азил. Со предлог измените детално е дефинирано дека
рокот е три работни дена, наместо претходно три дена.

Член 35 – Очигледно неосновани барања
ЗАПЗ
Очигледно неосновани барања

Измени
Очигледно неосновани барања

Член 35
Барањето за признавање право на азил се смета дека
е очигледно неосновано ако:
- нема основа во тврдењето за страв од прогон,
бидејќи барањето не е поднесено поради причините
утврдени со овој закон, туку поради можност за
вработување и подобри услови за живот или кога
барателот не дава никакви податоци дека би бил
изложен на прогон или кога неговите тврдења се
невозможни или противречни;
- барањето се заснова на смислена измама или
злоупотреба на постапката за признавање право на
азил;
- лицето пристигнало од безбедна земја на потекло,
освен ако докаже дека земјата на потекло не е
безбедна за него;
- лицето пристигнало од трета безбедна земја, каде
што можело да бара признавање право на азил,
освен ако докаже дека третата земја не е безбедна
за него и
- лицето пристигнато од безбедна земја на потекло,
која е држава членка на Европската унија, освен ако
докаже дека земјата на потекло не е безбедна за
него.

Член 35
Барањето за признавање право на азил се смета дека
е очигледно неосновано ако:
- нема основа во тврдењето за страв од прогон,
бидејќи барањето не е поднесено поради причините
утврдени со овој закон, туку поради можност за
вработување и подобри услови за живот или кога
барателот не дава никакви податоци дека би бил
изложен на прогон или кога неговите тврдења се
невозможни или противречни;
- барањето се заснова на смислена измама или
злоупотреба на постапката за признавање право на
азил;
- лицето пристигнало од безбедна земја на потекло,
освен ако докаже дека земјата на потекло не е
безбедна за него;
- лицето пристигнало од трета безбедна земја, каде
што можело да бара признавање право на азил,
освен ако докаже дека третата земја не е безбедна
за него;
- лицето пристигнато од безбедна земја на потекло,
која е држава членка на Европската унија, освен ако
докаже дека земјата на потекло не е безбедна за
него и
- ако лицето пристигнало од Безбедна трета земја,
Барателот на право на азил извршува смислено дело држава членка на Европската Унија или држава
на измама и злоупотреба на постапката за членка
на
Северноатланската
договорна
признавање право на азил согласно со став 1 алинеја организација (НАТО), во согласност со член 10-а на
2 на овој член, во случај ако:
овој закон.
- без разумно објаснување, смислено дава
невистинити изјави во неговото барање за Барателот на право на азил извршува смислено дело
признавање право на азил, усно или во писмена на измама и злоупотреба на постапката за
форма, а тие изјави се од суштествена природа и признавање право на азил согласно со став 1 алинеја
значење за определување на неговиот статус на 2 на овој член, во случај ако:
признаен бегалец;
- без разумно објаснување, смислено дава
- без разумно објаснување, го засновал своето невистинити изјави во неговото барање за
барање врз лажен идентитет или врз фалсификувани признавање право на азил, усно или во писмена
исправи, за кои тврди дека се автентични;
форма, а тие изјави се од суштествена природа и
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- намерно уништува, оштетува или крие патна
исправа, друг документ или доказ од значење за
постапката, со цел да го попречи текот на постапката
и да ги доведе во заблуда органите за признавање
право на азил во врска со неговиот идентитет;
- барањето за признавање право на азил е поднесено
со цел да се спречи извршувањето на oдлуката за
протерување од територијата на Република
Македонија, а барателот имал доволно можност
претходно да бара признавање право на азил;
- барањето за признавање право на азил на лицето
му било одбиено во друга земја, по испитување на
суштината на барањето, во постапка што
содржела соодветни процедурални гаранции, во
согласност со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на
овој закон и
- има добиено право на азил во друга земја и
продолжува да ја ужива заштитата на таа земја.

значење за определување на неговиот статус на
признаен бегалец;
- без разумно објаснување, го засновал своето
барање врз лажен идентитет или врз фалсификувани
исправи, за кои тврди дека се автентични;
- намерно уништува, оштетува или крие патна
исправа, друг документ или доказ од значење за
постапката, со цел да го попречи текот на постапката
и да ги доведе во заблуда органите за признавање
право на азил во врска со неговиот идентитет;
- барањето за признавање право на азил е поднесено
со цел да се спречи извршувањето на oдлуката за
протерување од територијата на Република
Македонија, а барателот имал доволно можност
претходно да бара признавање право на азил;
- барањето за признавање право на азил на лицето
му било одбиено во друга земја, по испитување на
суштината на барањето, во постапка што
содржела соодветни процедурални гаранции, во
согласност со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на
овој закон и
- има добиено право на азил во друга земја и
продолжува да ја ужива заштитата на таа земја.

Измената во овој член е со цел да се усогласи со предложениот Член 10-а. Истите коментари се однесуваат
како коментарите на член 10-а.
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