МЗМП 2018 ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМИГРАЦИСКИ ПРИТВОР
Во 2018, бегалците и мигрантите продолжија да транзитираат преку Република Македонија користејќи нерегуларни и криумчарски рути. Како одговор, задржувањето на
странци од имиграциски причини беше растечка појава, зголемувајќи ја загриженоста околу можни прекршувања на човековите права на странските државјани кои се
задржани. МЗМП спроведува редовно мониторирање во објектот наменет за задржување (ПЦ за странци) и им обезбедува информација за меѓународна заштита на
задржаните лица. Сепак, МЗМП има ограничен пристап до задржаните лица, просториите за задржување и индивидуалните досиеја. Овој извештај се базира на исказите
дадени од задржаните лица за време на интервјуата.
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 Бројот на задржани лица до јуни 2018 (најмалку 65) беше поголем споредено со првата половина
од 2017 (најмалку 40).
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Пакистан

 Просечно време на задржување е 12.8 денови, додека најдолгото задржување треше 45 дена.

Турција

 4 деца беа упатени кон алтернативна форма на згрижување веднаш по регистрација во центарот.
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 Од вкупно 270 бегалци и мигранти кои патувале во различни групи само 24% биле задржани, а
останатите биле вратени во Грција во отсуство на формална постапка. Во изминатиот период МЗМП
репортираше случаи на разделување за време на приведувањето од страна на полицијата.
 Мнозинството задржани лица не примиле навремено решение, ниту биле соодветно информирани

Мароко

за правниот основ за нивното задржување и нивните права на јазик кој го разбираат. Поради тоа, тие

Индија

немале можност да го оспорат задржувањето. Пристапот до правна помош на задржаните лица бил
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ограничен на информациите кои МЗМП ги обезбедува во врска со правото на меѓународна заштита.

Палестина

 Повеќето задржани лица беа задоволни од односот на полицијата во центарот. Сепак, задржаните
мажи константно пријавуваа недостиг на пристап до свеж воздух надвор од центарот. Во неколку
случаи здржаните лица се пожалија на храната која е несоодветна за нивната култура и навики, како
и дека имаат потреба од нова чиста облека. Некои од задржаните лица се пожалија во однос на
нивното неостварено право на телефонски разговор.
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 45% од барателите на право на азил во Македонија во првата половина од 2018 биле задржани пред
да побараат азил.
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 Некои од задржаните лица во ПЦ за странци се соочија со пречки во пристапот до постапката за
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азил. МЗМП интервенираше во 5 случаи каде на задржаните лица не им беше дадена можност да
поднесат барање за азил штом тие го побараа истото. Неколку дена по извршените интервенции,
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задржаните лица беа пренесени во ПЦ за баратели на азил.
 За време на овој извештаен период МЗМП нема примено ниту едно решение за ограничување на

20
10

4

слободата на движење додека е во тек постапката за азил, согласно новиот Закон за меѓународна и
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Задржани лица до јуни 2018
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привремена заштита.
 Просечното време на престој во ПЦ за баратели на азил на овие баратели на азил е 10.9 денови
што е подолго од 2017.

ЗАКЛУЧОЦИ
ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПРИСУСТВО НА СВЕДОЦИ ВО КРИВИЧНИТЕ ПОСТАПКИ ПРЕКУ
НИВНО ЗАДРЖУВАЊЕ Е СПРОТИВНО НА ЗАКОНОТ. ТРЕБА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДАНИ
СООДВЕТНИ АЛТЕРНАТИВИ.
АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРАВНО ДОСТАПНИ И
СПРОВЕДУВАНИ ВО ПРАКСА. НИТУ ЕДНО ДЕТЕ НЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ЗАДРЖАНО ОД
ИМИГРАЦИСКИ ПРИЧИНИ!

Место на поднесување на барање за признавање
право на азил
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ЕФЕКТИВНАТА ПРАВНА ПОМОШ И МОЖНОСТА ЗА СООДВЕТНО ОСПОРУВАЊЕ НА
ЗАКОНИТОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ СЕ КЛУЧНИ ВО ГАРАНЦИЈАТА ДЕКА
ПРАВАТА НА ЗАДРЖАНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОЧИТУВАНИ И ИСПОЛНЕТИ.
УСЛОВИТЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕ ТРЕБА ДА СООДВЕТСТВУВААТ СО ДОМАШНИТЕ И
МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА И СТАНДАРДИ.

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, професионална и
непрофитна организација која обезбедува правна помош и стратешко застапување за
заштита на човековите права.
МЗМП е единствената организација во Република Македонија која овозможува
бесплатна правна помош и ги застапува барателите на азил, бегалците, лицата без
државјанство и други лица од интерес во постапките поврзани со азил, легален престој
и други социјални права.
КОНТАКТ
Ул. Донбас 14/1-6, 1000 Скопје Тел: +389 2 3220 870
Email: contact@myla.org.mk Веб страна: www.myla.org.mk

Прифатен центар за
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