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Извршно резиме

Реализацијата на семејно единство е важен дел од интеграцијата на 
бегалците. Општоприфатено е дека семејството е основната единица на 
општеството1, и како таква, треба да биде заштитена од општеството и од 

државата. Семејната единица, особено во вакви случаи, е неопходна во обез-
бедувањето на потребната поддршка за поединецот при адаптирање на нова-
та средина. Со измените на Законот за азил и привремена заштита2 од 2016 
година, членовите на потесното семејство на признаените бегалци и лицата 
под субсидијарна заштита, по нивно барање можат да го остварат правото на 
азил. Членовите на потесното семејство се брачниот другар, доколку бракот 
е склучен пред пристигнувањето во Република Македонија, и малолетни деца 
кои не се венчани, како и родителите на малолетниците доколку тие добиле 
право на азил. Правото на семејно обединување може да се реализира дури 
по три (3) години од добивањето на правото на азил. Предложениот амандман 
ја намалува заштитата претходно загарантирана со Законот. Згора на тоа, но-
вото решение е контрадикторно со Директивата на Советот 2003/86/ЕК од 22 
септември 2003 година за правото на семејно обединување, која јасно утврду-
ва дека државите не треба привремено да го ограничуваат семејното обедину-
вање на признаени бегалци, т.е. нема да бараат лице со признаено право на 
азил да престојува во државата одреден период пред да може да се обедини 
со членови од семејството. Покрај тоа, рестрикцијата на семејното обедину-
вање во законот го прекршува принципот за најдобар интерес на детето и 
потребите на децата, непридружуваните малолетници и ранливите лица со 
инвалидитет кои се уредени со Законот за азил и привремена заштита.3

1 Повеќе информации достапни на Генералното собрание на ОН, Универзална 
декларација за човекови права, 10 декември 1948, 217 A (III), Член 16(3) достапно 
на: http://www.UNHCR.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html ; и Генерално собрание 
на ОН, Меѓународен пакт за граѓански и политички права, 16 декември 1966, 
Обединети нации, Серија на спогодби, том 999, стр. 171, Член 23(1), достапно на: 
http://www.UNHCR.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html (посетено на 01 декември 
2017)

2 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2016
3 Целосни коментари од МЗМП за амандманите од април 2016 год. на Законот за 

азил и привремена заштита можат да се најдат на следниов линк: 
 http://myla.org.mk/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%
BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B0/ 
(посетено на 12 декември 2017)

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html
http://myla.org.mk/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B0/
http://myla.org.mk/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B0/
http://myla.org.mk/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B0/
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Воведни напомени

За анализата

Правото на семејно обединување е од големо значење од два основни аспе-
кти. Прво, разделувањето на членовите на семејствата за време на присилно-
то раселување (особено масовно) и бегство е многу често и може да има ката-
строфални последици на благосостојбата на лицата и на нивната способност 
повторно да ги изградат своите животи. Во моментот на бегање, лицата се 
присилени да заминат, често без можност да ги обезбедат семејствата или да 
знаат дали се безбедни (тие остануваат во конфликтни зони или се изложени 
на ризик во земји во конфликтни региони, каде заштитата често паѓа далеку 
под меѓународните правни стандарди). Второ, според Високиот комесаријат 
за бегалци при Обединетите нации (UNHCR), „можноста за обединување со 
семејството е од витално значење за процесот на интеграција. Членовите од 
семејството можат да го засилат системот за социјална поддршка за бегал-
ци, и на таков начин, ја промовираат интеграцијата„4. Зголемениот број на 
баратели на азил кои пристигнуваат во Европа во последните три години раз-
бирливо го насочува фокусот на непосредното прифаќање и процесирање на 
барањата за азил, а промоцијата на успешна интеграција во новите прифатни 
општества често е заборавена. 

Принципот за семејно обединување е широко прифатено во апстрактна 
смисла, но често оспоруван во реалност. Ова можеби не изненадува со оглед 
на моменталните грижи околу масовниот прилив на бегалци во последните 
три години во Европа и растечките засилени миграциски контроли. И покрај 
посебната ситуација на бегалците, семејното единство – особено кога налага 
активирање/постапување/делување во форма на семејно обединување – нај-
често се гледа низ призмата на имиграцијата, која многу земји се обидуваат 
да ја контролираат или да ја ограничат. Обидите да се контролира или намали 
текот на семејни миграции присилија многу земји, не само во Европа, на порес-
триктивни толкувања на обврските да го заштитат семејството на бегалецот. 
Последните измени во Закон за азил и привремена заштита доведе до огра-
ничување на правото на бегалците кои чекаат да се обединат со семејствата 
во земјава. Згора на тоа, освен основните законски норми кои го утврдуваат 
правото во рамките на ЗАПЗ ниедна друга административна постапка не е 
воспоставена за да се обезбеди нејзината практична имплементација. Како 
резултат на тоа, целта на истражувањето е да се направи преглед на примен-
ливите меѓународни норми и стандарди кои влијаат на правото на семејно 
обединување во Македонија. Покрај тоа, истражувањето има за цел, можеби 
за прв пат, да ја разгледа применливоста на ова право во Македонија во прак-
са, да обезбеди примери од избрани европски добри пракси и да придонесе 
кон подобар пристап и примена на правото преку соодветни препораки. 

4 UNHCR, “Note on the integration of refugees in the European Union” (UNHCR, 2007 
год.), достапно на www.UNHCR.org/463b462c4.pdf, (посетено 11 јануари 2018)

http://www.unhcr.org/463b462c4.pdf
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За користената методологија

Истражувањето ги утврдува применливите меѓународни и регионални стан-
дарди и воспоставени правни норми поврзани со принципот за семејно обе-
динување. Потоа, се разгледува како тие стандарди и норми се одразени во 
европските државни практики (во легислативата и судската практика) од 
една страна, и македонските политики и практики од друга страна (од гледна 
точка на аспирациите на Македонија за членство во Европската Унија). На 
крај од истражувањето, се предложуваат некои корисни алатки за заштита 
на семејствата и стандарди за семејно обединување врз основа на најдобрите 
практики од државите и применливите правни норми. 

Истражувањето вклучуваше анализа на релевантни меѓународни, регионални 
и национални закони, надлежности и пракси, како и прегледување на ака-
демската литература и изданија на оваа тема. Сето ова беше дополнувано од 
обемната пракса и искуство на Македонското здружение на млади правници 
(МЗМП). 

Достапните податоци за бегалците воопшто, како и информациите за влија-
нието на семејното обединување во Република Македонија се ограничени и 
тоа ja отежнува проценката на бегалската ситуација, потпирајќи се најмногу 
на податоците добиени од МЗМП. Покрај ова, авторот не најде доволно пода-
тоци за судската практика за семејно обединување на бегалци во периодот од 
2015-2017 во државата, што можеби укажува на недостатоците на домашната 
правна база за користење на наведеното право во државата, односно, немож-
носта на бегалците да имаат целосен пристап до правото. 
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МЕЃУНАРОДНО ПРАВО (ЗА БЕГАЛЦИ) 
ЗА СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ

ПОГЛАВЈЕ 1:
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МЕЃУНАРОДНО ПРАВО (ЗА БЕГАЛЦИ) 
ЗА СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ

Правото на семејно обединување постепено се развило во меѓународното 
и eвропското право, со тоа што налага државите да го промовираат не 
само семејното единство, туку и обединувањето на семејствата, колку 

што е можно. Улогата на семејството како централна единица во општеството 
има корења во сите култури и традиции, вклучувајќи ја и современата уни-
верзална правна „култура“ на човекови права. Семејството е признато како 
основна групна единица во општеството, а семејното единство како основно 
човеково право5. Оваа гаранција е поголема од Универзалната декларација 
за човекови права. Членот 23(1) од Меѓународниот пакт за граѓански и поли-
тички права од 1966 година (ICCPR); 11 и членот 10(1) од Меѓународниот пакт 
за економски, социјални и културни права од 1966 година (ICESCR) и Меѓу-
народната конвенција за заштита на правата на сите работници мигранти и 
членовите на нивните семејства (CMW) на ист начин го регулираат ова право. 
Дополнително, Конвенцијата за правата на детето при ОН предвидува дека 
децата не смеат со сила да бидат разделени од нивните родители и владите 
треба да се справуваат со случаи на прекугранично семејно обединување „на 
позитивен, хуман и експедитивен начин„6. Правото за почитување на семеј-
ниот живот е загарантиран според европските стандарди, особено согласно 
Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП), ревидираната Европска со-
цијална повелба (ЕСП), Европската конвенција за правниот статус на работ-
ници-мигранти и, најзначно, Директивата 2003/86/EC на Европскиот совет за 
правото на семејно обединување.7

Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година обезбедува заштита 
за бегалското семејство во неколку одредби8, без посебно да го спомнува 
семејното единство или обединување. Бегалското право, генерално, треба да 
се разбере од гледна точка на последователните развојни чекори во меѓуна-
родното право, вклучувајќи ги поврзаните спогодби и договори, државната 
пракса и opinio juris. Премисата за системот за заштита според Конвенцијата 

5 Член 16(3), Генерално собрание на ОН (UNGA), Универзална декларација за 
човекови права, 10 декември 1948, 217 A (III), достапно на: http://www.refworld.
org/docid/3ae6b3712c.html (посетено на 13 јануари 2018)

6 Додатно, Член 22(2) од Конвенцијата за правата на детето од 1989 год., гласи дека 
‘Државните странки ќе обезбедат, колку што сметаат дека е соодветно, соработка 
во сите напори ... да се пронајдат родителите или други членови на семејството на 
кое било дете бегалец за да се добијат информации неопходни за обединувањето 
со неговото или нејзиното семејство.’

7 За бегалци, видете: Заклучок од Извршниот комитет на UNHCR бр. 24 (XXXII), 1981 
год. за семејно обединување

8 Конвенција во врска со статусот на бегалци, 1951, Член 4 се однесува на 
‘слободата на бегалците во однос на верското образование на нивните деца’; Член 
12(2) утврдува дека ‘ … правата поврзани со бракот ќе се почитуваат … ‘; Член 22 
се однесува на јавното образование на деца во основно училиште и понатаму; став 
2 од приложениот распоред во врска со патни исправи забележува дека децата 
можат да бидат вклучени во патната исправа на родителот, или во исклучителни 
околности, друго возрасно лице бегалец.

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
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од 1951 година се темели на стравот на поединецот од прогон, до принципот 
за семејно единство. „Основното право“ на бегалците за семејно единство, 
што е природната и основната групна единица во општеството, претставува 
основно право на бегалецот и тоа единство е постојано под закана. Ова беше 
предмет на препораките едногласно одобрени на усвојувањето на конечни-
от текст на Конвенцијата9. Дополнително, им се препорача на владите да ги 
преземат потребните мерки за заштита на семејството на бегалецот, а особе-
но: (1) Гаранција дека единството на семејството на бегалецот ќе се задржи 
особено во оние случаи каде што лицето што е на чело на семејството ги 
исполнило потребните услови за прием во дадената држава; (2) Заштита на 
малолетните бегалци, особено непридружувани деца и девојчиња, а во врска 
со старателство и посвојување. Државите учесници на Извршниот комитет на 
УНХЦР имаат усвоено одредени заклучоци за семејното обединување во 1977, 
1981 и 1999 година и вклучуваат препораки во врска со семејното единство, 
и посебно интересот на децата во обединувањето со својот(-ите) родител(и) 
бегалец(-ци)10. Во забелешка од УНХЦР од 2001 година за семејното обеди-
нување во контекст на преселување и интеграција, Агенцијата наведува пет 
водечки принципи кои го промовираат и олеснуваат семејното обединување: 
(1) Семејството е природната и основната општествена група и има право 
на заштита од државите; (2) Бегалското семејство е неопходно за да се га-
рантира заштитата и благосостојбата на неговите индивидуални членови; (3) 
Принципот на издржување подразбира флексибилни и сеопфатни критери-
уми за семејно обединување кои се чувствителни на културата и специфични 
за секоја ситуација; (4) Хуманитарните интервенции ги поддржуваат обидите 
за семејно обединување; (5) Бегалското семејство е неопходно за успешната 
интеграција на преселените бегалци11.

Конвенцијата за правата на детето (КПД) не обезбедува експлицитно право на 
семејно обединување или останување во државата поради семејниот живот, но 
сепак, Член 9(1) од истата Конвенција ги обврзува државите да гарантираат дека 
децата нема да бидат присилно одвоени од родителите, освен кога тоа е неоп-
ходно и во најдобар интерес на децата. Членот 9(2) од КПД ја нагласува важноста 
од одржување редовни и лични односи, како и директен контакт со двајцата 
родители, дури и кога детето е одвоено од едниот или од двајцата родители. 

9 Финалниот акт од Конференцијата на ополномоштени дипломати за статусот на 
бегалци и лица без државјанство на ОН од 1951 год., Препорака B, достапно на: 
http://www.UNHCR.org/protection/travaux/40a8a7394/final-act-united-nations-
conference-plenipotentiaries-status-refugees-stateless.html (посетено на 07 јануари 
2018)

10 UNHCR, Тематска компилација на заклучоците од Извршниот комитет, 2014 год., 
VII издание, стр. 223-229, достапно на: http://www.UNHCR.org/53b26db69.html 
(посетено на 13 јануари 2018). Овие заклучоци се генерално прифатени како ‘мек 
закон’, придонесувајќи кон толкувањето и примената на правните инструменти за 
бегалци.

11 ‘Family Reunification in the Context of Resettlement and Integration, Protecting 
the Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context’, UNHCR 
белешка, 2001 год., стр. 1 & 2, достапно на: http://www.UNHCR.org/3b30baa04.pdf 
(посетено на 07 јануари 2018)

http://www.unhcr.org/protection/travaux/40a8a7394/final-act-united-nations-conference-plenipotentiaries-status-refugees-stateless.html
http://www.unhcr.org/protection/travaux/40a8a7394/final-act-united-nations-conference-plenipotentiaries-status-refugees-stateless.html
http://www.unhcr.org/53b26db69.html
http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
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Членот 10 од Конвенцијата ги обврзува државите потписници да им пристапат на 
барањата за семејно обединување на „позитивен, хуман и експедитивен начин“. 
Член 3(1) предвидува дека во сите делувања во врска со децата, најдобриот ин-
терес на детето ќе има приоритет, што е исто така изложено во Член 24(2) од 
Европската конвенција за човекови права, како и, со поинаква терминологија, во 
Членот 5(5) од Директивата за семејно обединување12. Во Општата забелешка бр. 
6 за постапување со непридружени и одвоени деца надвор од земјата на поте-
кло, Комитетот за правата на детето потврдува дека само поради најдобриот ин-
терес на детето, може да се спречи семејното обединување на непридружувано 
или разделено дете во ситуација на одвојување во различни земји13. 

Имплементацијата на принципот на семејно обединување и заштита на се-
мејството во бегалски контекст, налага не само дека државата ќе се воздржи 
од постапки кои би ја нарушиле целосната семејна единица, туку и дека ќе 
преземе мерки за да дозволи разделено семејство да се обедини, а да не 
мора да се врати во земја каде би било во опасност. Таквите политики, кои 
се кодифицирани во домашното право и регулативи, ги намалуваат трошо-
ците и ја подобруваат ефикасноста на програмите за правна заштита додека 
бегалските семејства обезбедуваат заемна помош на своите членови. Земјите 
на прифат имаат корист кога нивните политики, процедури и програми го 
засилуваат единството на бегалското семејство, помагајќи им на поединците 
да функционираат во земјите каде што бараат азил или преселување, при тоа 
олеснувајќи ја нивната интеграција во прифатното општество и промовирајќи 
ја социјалната и економската само-издржливост14. 

Вреди тука да се спомене дека треба да се прави разлика меѓу семејното 
обединување и семејното единство. Идејата за семејно единство значи дека 
кога еден член од семејството -главниот апликант- се признава како бегалец, 
останатите членови од семејството кои го придружуваат исто така треба да 
имаат корист од истиот статус15. Со зголемената свест за преовладувањето на 
родово прогонување16, и злоупотреба насочена кон децата, сега е прифатено 

12 EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 Family Reunification of Third-
Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, стр.18, достапно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_
synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 јануари 2018)

13 Realising the Right to Family Reunification of Refugees in Europe, Расправа објавена 
од Комесарот за човекови права при Советот на Европа, 2017 год., стр.20, достапно 
на: https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-
web/1680724ba0 (посетено на 17 јануари 2017)

14 Family Unity and Refugee Protection од Kate Jastram и Kathleen Newland, стр. 2, 
достапно на: http://www.UNHCR.org/3bd3d4a14.pdf (посетено на 03 јануари 2018)

15 Заклучоци од Извршниот комитет бр. 88 (L) 1999 год. (b)(iii) и бр. 47 (XXXXVIII) 
1987 (h); UNHCR, ‘Белешка: Family Reunification in the Context of Resettlement and 
Integration’, Годишни тричлени консултации за преселување, 20-21 јуни 2001 год., 
став 5.

16 На пример., R. Haines, ‘Gender-related Persecution’, извештај за UNHCR Тркалезна 
маса на експерти по глобални консултации, Сан Ремо (2001 год.) и Скратени 
заклучоци од таа средба.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
http://www.unhcr.org/3bd3d4a14.pdf
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дека главниот барател не мора задолжително да биде на чело на семејство-
то17. Сите членови од семејството имаат право на поединечно сослушување18. 
Почитувањето на ова право е клучно доколку е одбиено барањето на првиот 
член на семејството. Згора на тоа, принципот за деривативен статус делува 
само во прилог на признавање, а не во прилог на одбивање. Со други зборови, 
ако барем еден член на семејството е признаен а останатите се обдиени по 
нивните индивидуални барања, секој член на семејството има право на дери-
вативниот статус19.

Иако бегаците признаени според Конвенцијата од 1951 година имаат најпо-
волна положба во однос на семејното единство или обединување, со зголе-
мената примена на комплементарните видови на правна заштита во некои 
делови од светот, дури и оние кои одговараат на дефиницијата од Конвен-
цијата од 1951 година, можностите за семејно единство или обединување 
имаат потенцијал да бидат уште позависни од државната дискреција отколку 
од бегалските права. 

Корисници на принципот за семејно обединување 
– Опсег на правото  

Не постои една, меѓународно-прифатена дефиниција за семејството, но опш-
топрифатено е дека тоа се состои најмалку од „нуклеарното“ семејство со 
брачен пар (маж и жена) и нивни малолетни деца. Меѓународното хуманитар-
но право признава дека семејството се состои од оние кои се сметаат себеси, 
и кои меѓусебно се сметаат за членови на едно семејство, и кои сакаат заедно 
да живеат20. Згора на тоа, економските и емотивните врски треба да имаат 
иста важност во обединувањето како и врските засновани на крвно сродство 
или законски признати заедници21. Земјите членки на Европската Унија обич-
но го прошируваат опсегот на семејното обединување пошироко од нуклеар-
ното семејство, кое се состои од главните членови, како таткото, мајката и 

17 UNHCR, ‘Белешка: Family Reunification in the Context of Resettlement and Integration’, 
Годишни тричлени консултации за преселување, 20-21 jуни 2001 год., став 6; UNHCR 
Постојан комитет, ‘Family Protection Issues’: UN doc. EC/49/SC/CRP.14, 4 jуни 1999 год., 
став 10.

18 Заклучок од Извршниот комитет бр. 88(L) 1999 (b)(iii).
19 Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 

1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, повторно 
уредено, Женева, јануари 1992 год., UNHCR 1979 год., став 185.

20 Коментар за Дополнителните протоколи, цитиран во Секретаријатот за интер-
владини консултации, извештај за семејно обединување: Overview of Policies and 
Practices in IGC Participating States (1997 год.), стр. 357.

21 Family reunification in the Context of Resettlement and Integration, Protecting the 
Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, годишни 
тричлени консултации за преселување, 20-21 јуни 2001, год. став 1 c),  UNHCR 
Белешка, 2001 год., достапно на: http://www.UNHCR.org/3b30baa04.pdf (посетено 
на 07 јануари 2018)

http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
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нивни малолетни немажени/неженети деца. Во зависност од државниот за-
кон, опсегот на семејното обединување може да вклучи родители, возрасни 
деца, исто-родови партнери, невенчан пар и/или згрижувани деца22.

Надвор од главните членови на бегалското семејство, има голема варија-
ција во пристапот кон пошироката сфера на семејни односи. Според УНХЦР, 
принципот за семејно единство налага следниве лица да бидат обединети: 
родители кои се издржувани од своите возрасни деца – бегалци, други издр-
жувани роднини и други издржувани членови на семејството, како пријатели 
или згрижувани деца23. Иако не постои меѓународно прифатена дефиниција 
за изразот „издржуван/а“, оперативната дефиниција на УНХЦР е дека издр-
жуваното лице значително и директно зависи од друго лице, особено поради 
економски причини, но ја зема предвид и емотивната зависност24. Некои од 
земјите признаваат некои од гореспоменатите категории, но не сите. Дури и 
кога се прифатени тие категории на роднини за обединување, често е под 
неповолни околности и со подолго чекање, отколку со поблиските роднини. 
Таквите пречки предизвикуваат огромни маки и стрес за бегалците. 

Повеќето земји-членки на ЕУ применуваат слични правила за семејно обе-
динување на бегалците и за лицата под субсидијарна заштита. Поповолните 
прописи за семејно обединување кои се применливи кај овие групи може да 
вклучат и ослободување од материјалните барања, или минимален период на 
чекање од три, шест или дванаесет месеци, во зависнот од индивидуалната 
земја-членка. Повеќе од половина од државите ја ограничуваат примената 
на поповолните правила за семејно обединување кај корисниците на меѓу-
народна заштита на семејните врски кои постоеле пред пристигнувањето на 
спонзорот во дадена земја-членка. Повеќе од половина од нив применуваат 
поповолни правила за семејно обединување кај непридружените малолетни-
ци, особено оние со поширока дефиниција за членови на семејството25. 

Корисниците на субсидиjарна заштита се надвор од опсегот на Директивата 
за семејно обединување26 поради недостигот на дефиниција за опсегот на 
субсидиjарна заштита во правото на ЕУ во моментот кога Директивата беше 
усвоена. Кај првата Директива за квалификација (2004/83) беше утврдена 
22 Повеќе детали во EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 год.Family 

Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, 
стр. 21, 22 & 23., достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено 
на 09 јануари 2018)

23 UNHCR Resettlement Handbook, поглавје 4.6.7.(b), достапно на: http://www.UNHCR.
org/46f7c0ee2.pdf (посетено на 10 јануари 2018)

24 UNHCR Resettlement Handbook, поглавје 4.6.5, достапно на: http://www.UNHCR.
org/46f7c0ee2.pdf (посетено на 10 јануари 2018)

25 EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 Family Reunification of Third-
Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, стр.6, достапно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_
synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 јануари 2018)

26 Член 3 (2) од Директивата за семејно обединување. Не ги исклучува корисниците на 
меѓународна заштита во согласност со правото на ЕУ.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
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општа дефиниција за субсидиjарна заштита и изменетата Директива за ква-
лификација (2011/95) докажува дека правата на бегалците и корисниците на 
субсидиjарна заштита се разликуваат само по времетраењето на дозволата 
за престој и правото на социјална помош27. Директивата за квалификација го 
предвидува правото на семејно единство за бегалците, но и за корисниците 
на субсидиjарна заштита кога членовите на нивни семејства веќе престојуваат 
во земјата-членка, но не предвидува право на семејно обединување надвор 
од тоа28. 

Во многу земји-членки на ЕУ лицата под субсидиjарна заштита можат да апли-
цираат за семејно обединување под истите услови како и бегалците29.  Во 
одредени земји-членки, законот обезбедува семејно обединување за лицата 
под субсидиjарна заштита најмалку три години30, или две години од датумот 
на стекнување субсијдиарен статус31. Во Словенија законот им дава право на 
семејно обединување на државјани на трети земји кои се стекнале со субси-
дијарна заштита повеќе од една година, под услов дека семејството постое-
ло пред корисникот на субсидијарна заштита да влегол во државата. Секој 
брак или регистрирана заедница со корисници на доплнителна заштита или 
со лица кои се стекнале со статус на бегалец мора да постоела во земјата 
на потекло пред влезот во некои од земјите членки32. Во Хрватска и Унга-
рија, одлуката за одбивање на апликација за семејно обединување не може да 
биде заснована исклучиво на фактот дека нема официјални документи кои би 
го докажале семејниот однос. Законите на некои од земјите-членки, како на 
пример Кипар, не им дозволуваат на корисниците на субсидијарна заштита да 
аплицираат за семејно обединување, додека други земји-членки, како Чешка 
го дозволуваат тоа во рамките на националните програми (паралелно со Ди-
рективата за семејно обединување)33.

Заштитата на семејството е најважно за лицата кои имаат најмала можност 
да се заштитат индивидуално, особено децата и старите лица. Програмите 
за пронаоѓање и обединување за ваквите и други ранливи групи се од осо-
бена итност. Заштита за децата одвоени од своите семејства во бегство во 
последниве години е елаборирана, но посебните одредби за старите лица се 
помалку развиени. Додека на малолетните лица речиси општопризаено им 

27 Видете Член 24 и 29 Директива 2011/95. Ова распознавање е вклучено во 
Комисискиот предлог за регулација на квалификации, видете Член 26 и 34 во 
предложената Регулација на квалификации, COM(2016)466

28 Директива 2011/95, Член 2 sub j; Council doc. бр. 5463/10, стр. 37 и 15303/10, стр. 
23.

29 BE, BG, EE, EL, ES, FR, HR, HU,94 IE, IT, LT, LU, NL, NO, SI, SK, UK
30  AT
31 LV
32 AT, DE, EE, IE, HR, NL
33 EMN Synthesis Report for the EMN Focussed Study 2016 Family Reunification of Third-

Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, стр.20 & 21, достапно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_
synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 јануари 2018)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
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е обединување со родителите, постарите роднини се соочуваат со поголеми 
пречки во принцип и во практика. Некои од земјите ги ограничуваат можност-
ите за семејно единство на брачни другари и малолетни деца, додека другите 
ги прифаќаат родителите, но инсистираат на стриктни критериуми во однос 
на издржувањето. Подалечните постари роднини, како на пример тетки, вуј-
ковци или братучеди само како исклучок се прифатени да им се придружат 
на останатите членови од семејството во повеќето прифатни земји. Ранли-
воста на постарите бегалци и роднини оставени од бегалците би требало да 
биде признаена во критериумите кои ја диктираат подобноста за семејно обе-
динување34.  

34 Family Reunification in the Context of Resettlement and Integration, Protecting the 
Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, Годишни 
тричлени консултации за преселување, од, 20-21 јуни 2001, став 1 c),  UNHCR 
Белешка, 2001 год., достапно на: http://www.UNHCR.org/3b30baa04.pdf (посетено 
на 07 јануари 2018)

http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
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ПОГЛАВЈЕ 2: 
СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ И 
ИНСТРУМЕНТИТЕ НА СОВЕТОТ  
НА ЕВРОПА
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Европска конвенција за човекови права

Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) не го вклучува правото 
на азил, а Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) не е компетентен да ја 
разгледува примената на Женевската конвенција. Правото да се контроли-
ра влезот, престојот и протерувањето на странски државјани е во рацете на 
државите. Сепак, земјите-членки на Советот на Европа имаат обврска да ги 
обезбедат сите во нивна јурсдикција, вклучувајќи баратели на азил, бегалци 
и мигранти, почитувајќи ги правата гарантирани со Европската конвенција за 
човекови права. 

Што се однесува на имиграцијата, ЕСЧП сѐ уште покажува почит кон држав-
ниот суверенитет. Сепак, според неодамнешната судска практика, и покрај 
овој факт, националните законодавци не смеат да ги игнорираат законите 
за човекови права кога се работи зе семејно обединување, особено кога се 
работи за бегалци и лица под субсидијарна заштита. Кога ова е единствени-
от остварлив начин да се обедини странски државјанин со неговото/нејзи-
ното семејство поради ненадминливи пречки кои го спречуваат враќањето 
во земјата на потекло, државата може да е обврзана да им дозволи влез и 
престој на децата и брачниот другар на нејзина територија. Со уште поголемо 
влијание на националното законодавство е забраната за дискриминација. Тоа 
значи, доколку една држава им одобрува семејно обединување на одредени 
категории на лица под поповолни услови од други категории, треба да постои 
објективна и разумна основа за да се оправда ваквата разлика во пристапот.

 

Право на семејно обединување за бегалци според член 8 (ЕКЧП)

Додека членот 8(1) од ЕКЧП им го овозможува на сите „правото на приватен 
и семеен живот“, спречувањето на тоа право од страна на јавната власт е 
дозволено исклучиво под условите споменати во член 8(2) од ЕКЧП, кој гласи: 
„Претставник на јавната власт нема да го спречува остварувањето на ова 
право освен кога тоа е во согласност со законот и е неопходно во едно демо-
кратско општество во интерес на националната безбедност, јавната безбед-
ност или економската благосостојба на државата, за спречување на нереди 
или криминални дејствија, за заштита на здравјето или моралот, или за заш-
тита на правата и слободите на други”. 

Членот 8 не вклучува посебно право на семејно обединување, и позицијата на 
ЕСЧП е дека мигрантите мора да покажат дека семејниот живот не може да се 
реализира на друго место за да докаже дека одбивањето на семејно обеди-
нување го крши членот 8 од Конвенцијата35. Во последно време, стандардот 
повеќе ги штити човековите права, и тоа мора да го докажат барателите за 
35 Realising the Right to Family Reunification of Refugees in Europe, Расправа објавена 

од Комесарот за човекови права при Советот на Европа, 2017 год., стр.21, достапно 
на: https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-
web/1680724ba0 (посетено на 19 јануари 2017)

https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
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да покажат дека обединувањето е „најадекватниот“ начин за семеен живот36. 
Меѓутоа, пристапот „на друго место“ кој е применет кај имигрантите, не е 
применлив кај бегалците. Не доаѓа предвид бегалците да бидат подложени на 
обврска повторно да го воспостават семејниот живот во земјата на потекло. 
Оттука, кога станува збор за бегалците, постојат „ненадминливи пречки“ за 
воспоставување на семејниот живот во земјата на потекло. Дополнително, не 
е соодветно да се претпостави дека бегалците можат да се преселат во трети 
земји. Секој пренос на бегалец или потенцијален бегалец налага внимателна 
индивидуална анализа на импликациите по човековите права при преносот37. 
Во контекст на тоа, ЕСЧП има тенденција да цени дали родителите своеволно 
ги оставиле децата во земјата на потекло како потенцијален фактор што не 
оди во прилог на семејно обединување. Кога станува збор за бегалци, кои 
според дефиниција се присилени да бегаат, Судот признава дека честопа-
ти принудени од околностите некои од членовите на семејството остануваат 
таму каде што се38. Сѐ дури ризикот од прогон или претрпување на сериозни 
штети постои и нема трета земја каде семејството би можело заедно да жи-
вее (обично татковината на брачниот другар39), разгледувањето на интереси-
те генерално би требало да резултира со признавање на правото на семејно 
обединување во договорната земја, особено кога се во прашање деца, и кога 
семејниот однос веќе постоел пред бегството. ЕСЧП на пример, се соочи со 
ова прашање во случаите Танда-Музинга против Франција40, Мугензи против 
Франција41 и Сениго Лонге против Франција42. Овие три пресуди за семејно-
то обединување на бегалци се фокусирани на процедурални недостатоци и 
наоди дека членот 8 бил прекршен поради времетраењето на постапката за 
семејно обединување и тешкотиите со кои се соочиле барателите при дока-

36 Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, 60665/00, Совет на Европа: Европски 
суд за човекови права, 1 декември 2005, достапно на: http://www.refworld.org/
cases,ECHR,43a29e674.html  (посетено 16 јануари 2018)

37 Како што покажува опширната судска пракса за пренесување на баратели на 
азил, школски пример е ECtHR - M.S.S. v Belgium and Greece [GC], аппликација бр. 
30696/09, достапно на: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-mss-v-
belgium-and-greece-gc-application-no-3069609 (посетено на 20 јануари 2018)

38 Realising the Right to Family Reunification of Refugees in Europe, Расправа објавена 
од Комесарот за човекови права при Советот на Европа, 2017 год., стр.21, достапно 
на: https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-
web/1680724ba0 (посетено на 19 јануари 2017)

39 I.A.A. and Others v. the United Kingdom (no 25960/13) [Член 8], 31 март 2016, 
достапно на: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/iaa-and-others-v-united-
kingdom-no-2596013-Член-8-31-март-2016 (посетено на 20 јануари 2018)

40 Tanda-Muzinga c. France, Requête no 2260/10, Совет на Европа: Европски 
суд за човекови права, 10 јули 2014, достапно на: http://www.refworld.org/
cases,ECHR,53be80094.html  (посетено 16 јануари 2018)

41 Mugenzi v. France (апликација бр. 52701/09), 10 јули 2014, достапно на: http://
www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-–-mugenzi-v-france-application-
no-5270109 (посетено 16 јануари 2018)

42 Senigo Longue et autres c. France, Requête no 19113/09, Совет на Европа: Европски 
суд за човекови права, 10 јули 2014, достапно на: http://www.refworld.org/
cases,ECHR,53be7dc94.html  (посетено 16 јануари 2018)

http://www.refworld.org/cases,ECHR,43a29e674.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,43a29e674.html
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-mss-v-belgium-and-greece-gc-application-no-3069609
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-mss-v-belgium-and-greece-gc-application-no-3069609
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/iaa-and-others-v-united-kingdom-no-2596013-article-8-31-march-2016
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/iaa-and-others-v-united-kingdom-no-2596013-article-8-31-march-2016
http://www.refworld.org/cases,ECHR,53be80094.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,53be80094.html
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-
http://www.refworld.org/cases,ECHR,53be7dc94.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,53be7dc94.html
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жување на односот со нивните деца43. Овие пресуди исто така насочуваат кон 
важни заклучоци кои се поголеми од процедуралните обврски кои резулти-
раат од членот 8. На пример, ЕСЧП јасно се изјасни дека пристигнувањето на 
членовите на блиското семејство на барателот кои и самите биле бегалци во 
трета земја бил единствениот начин тие да го продолжат семејниот живот за-
едно, и дека ранливоста треба да се има предвид како поповолен елемент кај 
бегалците (отколку кај мигрантите) во процедурите за семејно обединување. 
Судот исто така тврдеше дека властите се обврзани да покажат флексибил-
ност44, што значи дека ситуацијата на бегалците го подразбира постоењето на 
ненадминлива пречка за живот (и уживање во семејниот живот) во земјата на 
потекло45. 

Други важни случаи се Биао против Данска46, Женес против Холандија47 и 
Тукуабо-Текле и други против Холандија48. Обврските на државата да ги при-
ма на своја територија роднините на лицата кои таму престојуваат зависи од 
посебните околности на засегнатите лица како и општиот интерес на држава-
та49. Во случајот Тукуабо-Текле и Други против Холандија, мајката ја оставила 
својата ќерка кога побегнала од Еритреа да побара азил по смртта на сопру-
гот. Нејзината потреба од заштита не беше признаена согласно Конвенцијата 
од 1951 година, туку под друг (помалку безбеден) вид на хуманитарна зашти-
та. Сепак, ЕСЧП изјави дека се сомнева дека мајката ја оставила ќерката сво-
еволно. Според тоа, се утврди дека Холандија е обврзана под член 8 од Кон-
венцијата да ја прими ќерката на своја територија, за да можат заедно таму да 
уживаат во семејниот живот. Правата и интересите на децата сѐ повеќе имаат 
централна улога во проценките на ЕСЧП50. Во случајот Женес, ЕСЧП пресуди 

43 Family Reunification Procedure: The Need for Flexibility, Promptness and Effectiveness, 
ECtHR,  изјава пред печатот, 10.07.2014, достапно на: file:///C:/Users/Martina%20
Smilevska/Downloads/003-4817913-5875206.pdf (посетено 19 јануари 2018)

44 Во случајот на Tanda-Muzinga c. France, Requête no 2260/10, Совет на Европа: 
Европски суд за човекови права, 10 јули 2014, достапно на: http://www.refworld.
org/cases,ECHR,53be80094.html  (посетено 16 јануари 2018)

45 EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 Family Reunification of Third-
Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, стр.18, достапно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_
synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 јануари 2018)

46 Biao v. Denmark (Врховен суд при ECtHR), Application бр. 38590/10, Совет на Европа: 
Европски суд за човекови права, 24 Мај 2016, достапно на: http://www.refworld.
org/cases,ECHR,574473374.html  (посетено 16 јануари 2018)

47 Jeunesse v. Netherlands, app. бр. 12738/10, 3 октомври 2014, достапно на: http://
www.refworld.org/cases,ECHR,584a96604.html (посетено на 10 јануари 2018)

48 Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, 60665/00, Совет на Европа: Европски 
суд за човекови права, 1 декември 2005, достапно на: http://www.refworld.org/
cases,ECHR,43a29e674.html  (посетено 16 јануари 2018)

49 Gül v. Switzerland, judgment of 1 февруари 1996, app. бр. 23218/94, § 38, достапно 
на: https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/
CourseMaterialsUL/UL2010/Spijkerboer/SpijkerboerReading1.pdf (посетено на 09 
јануари 2018)

50 Neulinger and Shuruk v. Switzerland - 41615/07 [2010] ECHR 1053 (6 јули 2010), 

file:///C:/Users/Martina Smilevska/Downloads/003-4817913-5875206.pdf
file:///C:/Users/Martina Smilevska/Downloads/003-4817913-5875206.pdf
http://www.refworld.org/cases,ECHR,53be80094.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,53be80094.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
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http://www.refworld.org/cases,ECHR,574473374.html
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https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/CourseMaterialsUL/UL2010/Spijkerboer/SpijkerboerReading1.pdf
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дека поради најдобриот интерес на детето, договорните страни треба да „го 
насочат вниманието и да ги разгледаат доказите во полза на практичноста, 
изводливоста и пропорционалноста на протерувањето на еден родител“51.

Меѓутоа, на членот 8 од ЕКЧП му недостасува безусловна обврска да го почи-
тува изборот на место на живеење како семејство, оставајќи им на државите 
повеќе одлучувачка сила во политиката како и во донесувањето на одлуки во 
индивидуални случаи: „Што се однесува на имиграцијата, членот 8 не може на 
една држава да наметне генерална обврска на еден брачен пар да го почитува 
изборот на земја за брачно домување или да овластува семејно обединување 
на своја територија.” Во случајот Родригез да Силва и Хогкамер против Холан-
дија52, ЕСЧП особено нагласи дека во секое време државата треба да ги урамно-
тежи спротивставените интереси на поединецот и на заедницата како целина.

Судската пракса на ЕСЧП покажува дека семејниот живот може да го надвла-
дее принципот за државен суверенитет кога има големи пречки кои го спре-
чуваат семејниот живот во земјата на потекло. Бидејќи не може да се очекува 
бегалците и корисниците на супсидијарна заштита да се вратат, државите 
често ќе бидат обврзани да дозволат децата и брачните другари да им се при-
дружат на своја територија. Во крајна линија, ЕСЧП веќе утврдил дека членот 
8 од ЕКЧП ги обврзува државите да го признаат правото на семеен живот каде 
што неговото нарушување било исклучиво последица на одлука да се напушти 
земјата на потекло поради оправдан страв од прогонување во рамките на де-
финицијата на Бегалската конвенција53.

Семејно обединување и забрана за дискриминација

Членот 14 од Конвенцијата претставува отворена гаранција против дискрими-
нација, и затоа можно е да се оспорува сомнителната дискриминација, како на 
пример врз основа на пол, раса и сексуална ориентација, како и разликите во 
пристапот помеѓу слично ситуирани поединци и групи каде што диспкримина-
цијата се заснова на „друг статус“54. Гаранцијата во рамките на овој член закон-

§135; Osman v Denmark - 38058/09 [2011] ECHR 926 (14 јуни 2011), §73; Nunez 
v. Norway - 55597/09 [2011] ECHR 1047 (28 јуни 2011), para. 84; Jeunesse v. the 
Netherlands - 12738/10 – Пресуда на Врховниот суд при ECtHR [2014] ECHR 1036 
(03 октомври 2014), §120.  El Ghatet v. Switzerland - 56971/10 (Пресуда (Заслуги 
и задоволување на правдата): Суд (Трет дел)) [2016] ECHR 963 (08 ноември 2016 
год.), §53.

51 Jeunesse v. the Netherlands, Application бр. 12738/10, Совет на Европа: Европски 
суд за човекови права, 3 октомври 2014 год., достапно на: http://www.refworld.
org/cases,ECHR,584a96604.html  [посетено 20 јануари 2018]

52 Rodrigues de Silva and Hoogkamer v. The Netherlands, 50435/99, Совет на Европа: 
Европски суд за човекови права, 31 јануари 2006 год., достапно на: http://www.
refworld.org/cases,ECHR,464dcaca2.html  (посетено 16 јануари 2018)

53 Мајeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, апл. бр. 13178/03, 12 октомври 2006 год., §75 
and ECtHR TandaMuzinga v. France, апл. бр. 2260/10, 10 јули, §74.

54 Realising the Right to Family Reunification of Refugees in Europe, Извештај објавен од 

http://www.refworld.org/cases,ECHR,584a96604.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,584a96604.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,464dcaca2.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,464dcaca2.html
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ски го оневозможува разликувањето меѓу корисниците на правна заштита за 
бегалци, и субсидијарна заштита, односно други корисници на правна заштита. 
Ваквиот пристап подразбира дека статусот на субсидијарна заштита е истовре-
мено „друг статус“ според членот 14. 

Во 2016 година, ЕСЧП донесе пресуда во која наоѓа прекршувања на членот 14 
од ЕКЧП во врска со член 8 поради дискриминација во полето на имиграцио-
ното право. Во случајот Пајиќ против Хрватска55 се работи за дискриминација 
против истополов пар во врска со семејството. Дури и кога не е поврзано со 
семејно обединување, импликациите на оваа пресуда се протегаат подалеку 
од правата на хомосексуалните парови. Пресудата го открива потенцијалот 
за забрана на дискриминација под членот 14 што влијае на остварувањето на 
семејно обединување. Таа јасно потенцира дека националното законодавство 
за семејно обединување треба да се спореди со стандардите од членот 14, 
бидејќи тој член е применлив кај правото за почит за семејниот живот56. 

Од особена важност е случајот Биао против Данска57 кој докажува дека на-
ционалната дискреција во правилата за прво влегување е ограничена од за-
браната за дискриминација. Во овој случај, Врховниот суд најде прекршување 
на членот 14 од Конвенцијата во разликата во пристапот кон одредени кате-
гории на државјани во врска со семејното обединување, дозволувајќи им само 
на оние кои биле дански државјани 28 години да уживаат во правото. Што 
значи дека доколку на одредени категории на странци (или локални граѓани) 
им се доделува правото на семејно обединување, секое исклучување на други 
категории кои се слични на нив во одреден аспект, или во релевантна и слич-
на ситуација, налага објективно и разумно оправдување.

Во случајот Ходе и Абди против Обединетото Кралство58, пристапот кон бегал-
ците беше релевантно слично како со студентите и работниците-мигранти. 
Во секој поглед, нивната ситуација е уште поблиска со онаа на корисниците 

Комесарот за човекови права при Советот на Европа, 2017 год., стр.23, достапно 
на: https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-
web/1680724ba0 (посетено на 19 јануари 2017)

55 ECtHR - Pajić v. Croatia (бр. 68453) [Член 8 & 14], 23 Февруари 2016, достапно на: 
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-pajić-v-croatia-no-68453-Членs-
8-14-23-февруари-2016 (посетено на 20 јануари 2018)

56 “A Right to Family Reunification for Persons Granted International Protection? The 
Strasbourg Случај-Law, State Sovereignty and EU Harmonization”, 2016 god.,  Dr. 
Philip Czech,  Австриски инситут за човекови права, Универзитет во Салцбург, ЕУ 
Закон и политика за имиграција и азил, достапно на: http://eumigrationlawblog.
eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-
strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/ (посетено 20 
јануари 2018)

57 Biao v. Denmark (Врховен суд при ECtHR), апл. бр. 38590/10, Совет на Европа: 
Европски суд за човекови права, 24 мај 2016 год., достапно на: http://www.
refworld.org/cases,ECHR,574473374.html  [посетено 20 јануари 2018]

58 ECtHR - Hode and Abdi v. the United Kingdom, апл. бр. 22341/09, достапно на: http://
www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-hode-and-abdi-v-united-kingdom-
application-no-2234109 (посетено 20 јануари 2018)

https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-pajię-v-croatia-no-68453-articles-8-14-23-february-2016
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-pajię-v-croatia-no-68453-articles-8-14-23-february-2016
http://eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/
http://eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/
http://eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/
http://www.refworld.org/cases,ECHR,574473374.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,574473374.html
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-hode-and-abdi-v-united-kingdom-application-no-2234109
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-hode-and-abdi-v-united-kingdom-application-no-2234109
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-hode-and-abdi-v-united-kingdom-application-no-2234109
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на субсидијарна заштита. Тоа значи дека различниот пристап врз основа на 
национален или имиграционен статус (дали е тоа статусот на самиот бара-
тел или на член од семејството) претставува различен пристап врз основа на 
„статусот“ во рамките на членот 14 (и со тоа може да значи забранета дис-
криминација) и останува на државата да го докаже објективното и разумното 
оправдување за разликата во пристапот59. 

Дали различниот пристап на одредени категории на мигранти или бегалци ќе 
издржи под натамошното испитување на EСЧП или не, зависи од маргината 
на слободата на одлучување на една земја, што во имиграцијата има големо 
значење, и како што е покажано погоре, таа маргина е широка ако разликата 
има основа во имиграцискиот статус. 

Европска социјална повелба

Европската социјална повелба (ЕСП)60 е уште една алатка со голем потенцијал 
да овозможи политиките да бидат попропорционални и ефективни за брзо 
семејно обединување. Повелбата исто така да претставува важен инструмент 
за заштитата на правата на бегалците, вклучувајќи го здравството, домување-
то, образованието или вработувањето, но исто така како соодветна рамка за 
олеснување на нивната интеграција. Триесет и три земји членки на Советот на 
Европа ја ратификувале Повелбата, и 15 од нив веќе ја прифатиле процеду-
рата за колективни жалби. Член 19.6 од ESC налага од земјите членки “колку 
што е можно да се олеснува обединувањето на семејството на странски ра-
ботник кој има дозвола за престој на територијата”. Европскиот комитет за 
социјални права (ЕКСП) во своите заклучоци од 2015 година, забележа  дека 
бегалците треба во потполност да уживаат во правата од Повелбата, и дека 
обврските преземени од државите во рамките на Повелбата “налагаат одго-
вор на специфичните потреби на бегалците и барателите на азил, како на 
пример...слободната примена на правото за семејно обединување”61. 

59 Realising the Right to Family Reunification of Refugees in Europe, Извештај објавен од 
Комесарот за човекови права при Советот на Европа, 2017 год., стр.24, достапно 
на: https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-
web/1680724ba0 (посетено на 19 јануари 2017)

60 Европската социјална повелба е спогодба од Советот на Европа која гарантира 
основни социјални и економски права како дополнување на Европската конвенција 
за човекови права и се однесува на граѓанските и политичките права. Повелбата 
гарантира широк опсег на секојдневни човекови права поврзани со вработување, 
домување, здравство, образование, социјална заштита и социјална помош. 
Повелбата посебно ја нагласува заштитата на ранливи категории, како стари лица, 
деца, лица со инвалидитети и мигранти. Таа наложува дека остварувањето на 
гореспоменатите права е гарантирано без дискриминација. Повеќе информации 
достапни на: https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home 
(посетено на 27 декември 2017)

61 Realising the Right to Family Reunification of Refugees in Europe, Извештај објавен од 
Комесарот за човекови права при Советот на Европа, 2017 год., стр.20, достапно 
на: https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-
web/1680724ba0 (посетено на 17 јануари 2017)

https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
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Секое правило со цел или со ефект на ограничување на семејното обеди-
нување треба да биде оспорено како некомпатибилно со стандардите на ЕУ 
и Советот на Европа. Во практика, транс-националните семејства треба да 
уживаат во процедури за семејно обединување кои се лесно пристапни, со 
разумни цени, пропорционални, навремени и внимателни со посебните пот-
реби и околности на семејството. Некои невладини организации низ Европа 
откриле дека некои од земјите-членки на ЕУ моментално го прекршуваат пра-
вото на ЕУ како и европските стандарди, со превисоки надоместоци, побара-
ни “интеграциски” тестови во земјата на потекло, непропорционални барања 
за економски ресурси и домување, и автоматско одбивање на барања без 
индивидуално испитување на околностите на семејството или разгледување 
на алтернативна документација62.

62 Ibid, стр.20
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ПОГЛАВЈЕ 3: 
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Повелбата за основните права на Европската унија63 (EUCFR) содржи не-
колку прописи кои се релевантни за правата на обединување на бегал-
ските семејства. Членот 7 го гарантира правото на почит за семејниот 

живот. Клаузулата за недискриминација во членот 21 ја забранува дискрими-
нацијата со отворен список на услови, и со тоа го одразува генералниот прин-
цип на еднаквост во европското право. Овој принцип значи дека различниот 
пристап кон бегалци и корисници на субсидијарна заштита (доколку имаат 
слични околности), бара оправдување.

Семејното обединување е право според Директивата на ЕУ за семејно обеди-
нување64, што ги одредува условите според кои им се одобрува семејното обе-
динување на членови на семејствата на државјани од трети земји со регули-
ран престој, како и правата на истите членови на семејствата. Директивата за 
семејно обединување воспоставува објективно право на семејно обединување 
за засегнатите лица, врз основа на мислењето дека семејното обединување ја 
промовира интеграцијата на државјани од трети земји и членовите на нивните 
семејства. Директивата исто така ги вклучува лицата под меѓународна зашти-
та, но за нив важат различни услови. Повластени услови се применуваат кај 
бегалци кои не треба да исполнуваат одредени услови, на пример во повеќето 
случаи, финансиски критериуми и услови за домување. 

Во петтото поглавје на Директивата за семејно обединување, поповолните 
правила ги ослободуваат бегалците од периодот за чекање и од исполнување 
на барањата за приходи, домување и интеграција (член 12), и ги обврзува 
земјите-членки да бидат флексибилни во врска со доказите за воспоставу-
вање на семејниот однос (член 11(2))65. Земјите-членки имаат право да ус-
војат поширока дефиниција за членовите на семејството во случај на бегалци 
(член 10(2)), но треба да се примени V-то поглавје барем на членовите на 
нуклеарните семејства на бегалците, споменати во член 4(1) од Директивата 
за семејно обединување66. 

Низ Европската Унија, поповолни правила за семејно обединување се приме-
нуваат кај бегалците. Имено, материјалните барања (за да се оствари пра-
вото на семејно обединување) не треба да се исполнуваат или се применува 
грејс период од минимум три месеци пред да се активираат овие права кај 

63 Достапно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 
(посетено на 21 јануари 2018)

64 Совет на Европската унија, (2003 год.) Директива на советот 2003/86/EC од 22 
септември 2003 год. за правото на семејно обединување, 3 октомври 2003 год., 
2003/86/EC, достапно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2003:251:0012:0018:en:PDF (посетено на 30 декември 2017)

65 COM (2014)210, para 6.1.2.
66 Некои земји ги ограничуваат можностите за семејно единство на брачни другари 

и малолетни деца, додека други прифаќаат родители, но инсистираат на строги 
критериуми за издржување. На подалечните постари роднини, како тетки, вујковци 
или братучеди им се одобрува да им се придружат на членовите на семејството 
само во исклучителни околности во повеќето прфатни земји.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:en:PDF
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бегалците и/или корисниците на субсидијарна заштита (што може да стигне 
и до 6-12 месеци во некои случаи). Некои земји-членки воспоставиле уште 
поповолен режим со тоа што кај нив нема рок (одреден период) во кој ма-
теријалните барања треба да се исполнат од корисниците на меѓународна 
заштита. Периодот за чекање што Директивата го предвидува не се однесува 
ни на корисниците (спонзори) кои се бегалци. Меѓутоа, повеќе од половина 
од земјите-членки на ЕУ ја ограничуваат примената на поповолни правила 
за семејно обединување за корисниците на меѓународна заштита на семејни 
врски кои претходат на пристигнувањето на корисникот (спонзорот). Само во 
неколку земји-членки ова не е ограничено на веќе постоечки семејни односи 
(т.е. оние воспоставени пред влегувањето). 

Директивата за семејно обединување не се однесува експлицитно на бара-
телите на азил, баратели или корисници на привремена заштита, и баратели 
или корисници на “дополнителна форма на заштита во согласност со меѓуна-
родните обврски, национално законодавство или пракса на земјите членки”. 
Што се однесува на корисниците на субсидијарна заштита со статус доделен 
според законот на ЕУ, дискутабилно е дали се покриени од Директивата, би-
дејќи не се експлицитно исклучени. Меѓутоа, повеќето од земјите-членки при-
менуваат слични правила за семејното обединување на корисници на субси-
дијарна заштита како за бегалците (иако е можно тие да не се секогаш осло-
бодени од горенаведените материјални барања, или можеби се подложни на 
период на чекање). Обединетото Кралство (каде не се применува класифика-
цијата на корисниците на субсидијарна заштита) применува слични правила 
за семејно обединување (како за бегалци) кај корисниците на хуманитарна 
заштита. Други земји-членки можат да применуваат слични правила за подоб-
ност за членовите на семејствата на корисниците на субсидијарна заштита, 
но можно е да не се ослободени корисниците од барањата за остварување 
на правото на семејно обединување. Освен тоа, некои од земјите-членки мо-
жат да не применуваат период на чекање за корисниците на субсидијарна 
заштита, додека други ја применуваат. Семејно обединување за корисници на 
субсидијарна заштита не е обезбедено во Кипар и Малта67. 

Поповолни правила за семејно обединување важат за непридружувани деца 
кои се признати како бегалци и/или корисници на субсидијарна или друга 
заштита, и особено за поширока дефиниција на членови на семејството, вклу-
чувајќи го старателот или друго возрасно лице одговорно за малолетникот. Но 
сепак, ова не е универзална практика во ЕУ, бидејќи некои од земјите членки, 
како Австрија, не ја прошируваат дефиницијата на семејството за непридру-
жувани малолетници. 

Европскиот суд на правдата (ЕСП) има разјаснето дека главните цели на Ди-
рективата 2003/86/EC на Европскиот совет за правото на семејно обедину-

67 Повеќе детали во EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 Family 
Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, 
стр. 29, достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_
family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 
јануари 2018)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
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вање, се да се олесни и овозможи семејниот живот и да се промовира семеј-
ното узинга против Франција и Сениго Лонге и други против Франција (2014 
година))68. 

ЕСП во случајот Европски парламент против Европски совет (Ц-540/03) потвр-
ди дека сите аспекти на политиките за семејно обединување треба да се усо-
гласени со Конвенцијата и да вклучат индивидуална проценка врз основа на 
правото на семеен живот.69 Во случајот Шакрун (Ц-578/08), ЕСП потврди дека 
барањата на земјите-членки не смеат да ја поткопат целта на Директивата и 
ефективноста за промоција на семејното обединување. На пример, случајот 
Шакрун појасни дека строгите предуслови за остварени приходи не смее да 
биде единствена причина за одбивање на барање доколку лицето може тој 
предуслов да го исполни со други правни средства. Исто така, земјите-членки 
на ЕУ можат само да побараат „интеграциски мерки“ за членови на семејство-
то ако тие мерки имаат потенцијал за олеснување на нивната интеграција; 
секоја таква мерка која ги одвраќа луѓето од остварување на нивното право на 
семејно обединување е спротивно на Европскиот закон70. Поради тоа, мерките 
и материјалите за учење/курсеви треба да се бесплатни или доволно ниски за 
да не се оневозможува или отежнува семејното обединување за семејствата 
низ целиот свет71. Слично на тоа, земјите-членки на ЕУ треба од овие мерки 
да ги ослободуваат сите оние кои не можат да ја полагаат или да ја положат 
интеграциската мерка поради индивидуални околности, како возраст, ниво на 
образование, економска ситуација или здравје (Закен против К и А, Ц-153/14).

Директивата за утврдување на стандарди за прием 2013/33 не го спомну-
ва прашањето за семејно обединување. Таа само утврдува во член 12 дека 
земјите членки “ќе преземат соодветни мерки колку што е можно повеќе да 
се зачува семејното единство како што постои на нивна територија, доколку 
барателите се обезбедени со домување од засегнатата земја членка”. Члено-
вите на семејствата на барателите на азил се покриени под Директивата до 
колку што семејството веќе постоело во земјата на потекло. Тие членови се 
брачниот другар, невенчаниот партнер и малолетни деца, или родители/дру-
го возрасно лице одговорно за невенчаниот малолетник (член 2 (ц) 2013/33). 

68 “A Right to Family Reunification for Persons Granted International Protection? The 
Strasbourg Случај-Law, State Sovereignty and EU Harmonization”, 2016 год., Dr. Philip 
Czech,  Австриски инситут за човекови права, Универзитет во Салцбург, ЕУ Закон и 
политика за имиграција и азил, достапно на: http://eumigrationlawblog.eu/a-right-
to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-
case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/ (посетено 20 јануари 2018)

69 Rhimou Chakroun v Minister van Buitenlandse Zaken, Judgment of the Court (Second 
Chamber) of 4 March 2010, достапно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0578 (посетено на 21 јануари 2018)

70 Minister van Buitenlandse Zaken v K and A, Пресуда на судот (Втора комора) од 9 
јули 2015 год., достапно на: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-153/14 
(посетено 21 јануари 2018)

71 European Commission v Kingdom of the Netherlands, Пресуда на судот (Втора 
комора), 26 април 2012 год., достапно на: http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?num=C-508/10 (посетено 21 јануари 2018)

http://eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/
http://eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/
http://eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0578
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0578
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-153/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/10
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Според предлогот на Комисијата за нова Директива за утврдување на стан-
дардите за прием, дефиницијата за членови на семејството е проширено со 
вклучување на семејните односи кои се создадени по напуштањето на земјата 
на потекло но пред пристигнувањето на територијата на земјата-членка. Ис-
тиот амандман е направен во предлогот за Регулативата за квалификација72. 

Даблинската регулатива (604/2013)73 и Директивата за привремена заштита74 
се исто така важни инструменти кои можат да придонесат до одржувањето 
на семејното единство и доделувањето на правото на семејно обединување. 
Даблинската регулатива се однесува на членовите на семејството кои се веќе 
во ЕУ, но живеат во различни земји-членки. Згора на тоа, заедничкото проце-
сирање на барањата за меѓународна заштита на членовите на едно семејство 
треба се сеопфатно разгледани, донесените одлуки да се доследни и чле-
новите на истото семејство да не се разделени. Приоритет (на земја-членка) 
се дава кога член на семејството на непридружуван малолетник законски е 
присутен или ако непридружуваниот малолетник не го поднел последното 
барање во земја каде што член на неговото семејство е признаен како бега-
лец или има нерешено барање за азил. Директивата за привремена заштита 
одредува правила за семејно обединување во членот 15. Имено, дека семеј-
ните врски веќе постоеле во земјата на потекло, дека врските биле прекинати 
поради околности со масовното движење, и дека членовите на семејствата 
треба самите или да бидат корисници на привремена заштита (но се наоѓаат 
во друга земја-членка) или имаат потреба од заштита. Привремената заштита 
се применува кога има масовен прилив на раселени лица, што значи дека Ди-
рективата не е применета во практиката, бидејќи Советот на министри нема 
усвоено одлука која го потврдува постоењето на масовен прилив на раселени 
лица, што е условено од членот 575. 

Олеснувањето на семејното обединување може да биде важна алатка за обез-
бедување безбеден пристап на лицата кои се принудени да бегаат поради 
војна, неселективно насилство, политичко прогонство и други прекршувања 
на човекови права во Европа. Семејниот живот има голема важност за благо-
72 EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 Family Reunification of Third-

Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, стр.6, достапно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_
synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 јануари 2018)

73 Регулатива (EU) бр. 604/2013 од Европскиот парламент и Советот на Европа од 
26 јуни 2013 год., утврдувајќи ги критериумите и механизмите за одредување 
на обврската на земјата членка за разгледување на барање за меѓународна 
заштита поднесено во една од земјите членки од државјанин на трета земја или 
лице без државјанство, достапно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:32013R0604 (посетено на 21 јануари 2018)

74 Директива за привремена заштита, достапно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33124 , (посетено на 21 јануари 2018)

75 Повеќе околу прашањето во “Realising the Right to Family Reunification of Refugees 
in Europe, извештај објавен од Европскиот комесар за човекови права при Советот 
на Европа, 2017 год., стр.30 and 31, достапно на: https://rm.coe.int/prems-052917-
gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0 (посетено на 21 јануари 
2017)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33124
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33124
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
https://rm.coe.int/prems-052917-gbr-1700-realising-refugees-160x240-web/1680724ba0
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состојбата на бегалците и е клучно за нивна успешна интеграција. Европскиот 
суд на правдата има нагласено дека целта на применливите европски закони 
е да се овозможи семејниот живот и дека законот мора да биде толкуван и 
применет во тој поглед. Примената на европското право на национално ниво 
каде се исполнуваат барањата и се избегнуваат неоправданите ограничувања 
би овозможило значителен број на лица со потреба од заштита да дојдат во 
Европа на безбеден и организиран начин и да им се придружат на роднините 
кои таму веќе живеат (кои би можеле да ги поддржуваат во создавањето на 
нов живот). Поимот „семејство“ исто така треба да се толкува поопширно за 
да го подразбира не само нуклеарното семејство, туку и други роднини76.

Правото на семејно обединување во ЕУ останало еден од најважните кана-
ли на законската миграција во ЕУ во последните години. И покрај големиот 
бран на државјани од трети земји кои поднесуваат барања за азил во Евро-
па, се чини корисниците на субсидијарна заштита главно имаат корист од 
слично ниво на законски обезбедена заштита како бегалците. Сепак, може да 
има исклучоци, што малку ја намалува нивната заштита во одредени случаи. 
Бегалците и корисниците на субсидијарна заштита генерално продолжија да 
имаат корист од поповолните правила за семејно обединување во споредба 
со други категории на корисници. Сепак, во духот на Директивата за семејно 
обединување, особено заштитата на корисниците на меѓународна заштита, би 
можело понатаму да се засили во земјите членки, на пример, со избегнување 
на превисоките предуслови за приходи, што е реалност во некои земји-член-
ки, и да дадат поголема важност на индивидуалните околности во процесот 
на разгледување на барањата за семејно обединување77.

76 “Safety, rescue at sea and legal access”, Forced Migration Review, Stefan Kessler, 
2017, достапно на: http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/
destination-europe/kessler.pdf (посетено на 05 јануари 2018)

77 EMN Synthesis Report for the EMN Focused Study 2016 Family Reunification of Third-
Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, стр.43, достапно на: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_
synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf (посетено на 09 јануари 2018)

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/destination-europe/kessler.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/destination-europe/kessler.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_synthesis_report_final_en_print_ready_0.pdf
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ПОГЛАВЈЕ 4:
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВОТО ЗА 
СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ ВО 
МАКЕДОНИЈА
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Во Република Македонија има два различни закони кои го регулираат пра-
вото на семејно обединување. Законот за азил и привремена заштита се 
однесува на правото за семејно обединување за лицата кои се под меѓу-

народна заштита и Законот за странци кој ги покрива сите останати странци 
со регулиран престој во Република Македонија кои сакаат да го остварат ова 
право. 

Со последните измени во Законот за азил и привремена заштита78 на члено-
вите на потесното семејство на признаените бегалци и лица под субсидијарна 
заштита, по нивно барање ќе им биде доделено право на азил. Законот (член 
8) го доделува ова право еднакво на бегалците и на лицата под привремена 
заштита. Членовите на потесното семејство, според законот, се брачниот дру-
гар, доколку бракот бил склучен пред пристигнувањето во Република Маке-
донија, и малолетни деца кои не се венчани, како и родителите на малолетни 
деца ако се стекнат со право на азил. Тоа значи дека опсегот на правото за 
семејно обединување не оди пошироко од нуклеарното семејство. Со тоа што 
правото на семејно обединување на непридружуваните малолетници кои се 
бегалци се протега само на нивните родители е малку проблематично, поради 
фактот што ова често завршува со претрпени маки и разделба на семејството, 
бидејќи родителите треба да одлучат да ги остават другите деца ако посака-
ат да го остварат правото на обединување со непридружуван малолетник. 
Исто така, членовите на поширокото семејство би требало да се подобни за 
семејно обединување кога тие се издржувани од корисникот кој аплицира. 
Поимот за издржуваност треба да дозволува флексибилно проценување на 
емотивните, социјалните, финансиските и други врски, како и поддршка по-
меѓу бегалците и членовите на нивните семејства. Според новиот предлог за-
кон за Меѓународна и привремена заштита79, опсегот на најблиските членови 
на семејството се проширува и на „нерегистриран брачен другар и други лица 
во согласност со законот“. 

Промените, во поглед на бегалската криза од 2015/2016 година која имаше 
значителни последици за државата80, значајно ја намалија заштитата прет-
ходно предвидена со законот, бидејќи принципот на семејно обединување 
на членовите на нуклеарното семејство на признаен бегалец или лице под 
субсидијарна заштита може да се оствари по три години откако е доделено 
правото на азил (член 8 став 3). Ова ограничување на правото на семејно обе-
динување е спротивно на Директивата на ЕУ за правото на семејно обедину-

78 Службен весник на Република Македонија” бр. 71/2016
79  На 28.02.2018 год., Владата на Република Македонија го усвои нацрт Законот за 

меѓународна и привремена заштита, со кој хармонизацијата на националното со 
Европското законодавство во полето на азил, односно меѓународна заштита, се 
спроведува. Нацрт законот беше претходно испратен до Европската комисија, чии 
забелешки се целосно инкорпорирани. Повеќе информации на: http://vlada.mk/
sednica/56 (посетено на 07 март 2018)

80 Теренски извештај на МЗМП 2016 год., достапно на: http://myla.org.mk/wp-content/
uploads/2016/09/MYLA-Field-Report-2016-.pdf (посетено на 22 јануари 2018)

http://vlada.mk/sednica/56
http://vlada.mk/sednica/56
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/MYLA-Field-Report-2016-.pdf
http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/MYLA-Field-Report-2016-.pdf
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вање. Имено, изменетиот член 8 став 3 е контрадикторен на член 12 став 2 од 
Директивата, кој јасно гласи дека земјите нема временски да го ограничуваат 
семејното обединување на признаени бегалци, односно нема да побараат од 
лице со доделено право на азил да остане во земјата одреден период пред да 
им се придружи на останатите членови од семејството81. Згора на тоа, огра-
ничувањето на правото на семејно обединување го прекршува принципот на 
најдобар интерес на детето, кој е заштитен со Конвенцијата за правото на де-
тето и потребите на малолетниците утврдени во член 22-а како и оние мало-
летници без придружба според член 23 и ранливите лица со посебни потреби 
утврдени во член 23-а од Законот за азил и привремена заштита82. Времето 
на чекање и долготрајните процедури кои се очекуваат во текот на ваквите 
постапки имаат особено негативно влијание на непридружуваните малолет-
ници. Тоа значи дека барателите често ги „прераснуваат“ заштитните одредби 
за непридружуваните малолетници пред да имаат законска или практична 
можност да аплицираат за семејно обединување83. Доколку тоа се случи, за-
конските последици се тешки, бидејќи според законот, возрасните бегалци 
немаат можност да се обединат со нивните родители. Според новиот предлог-
Закон за меѓународна и привремена заштита, член 16 став 4, бегалците можат 
да го остварат правото на семејно обединување со членовите на потесното 
семејство по добивање на статус на бегалец што го усогласува овој закон со 
ЕУ Директивата за право на семејно обединување. Меѓутоа, овој предлог не ја 
подобрува положбата на лицата под субсидијарна заштита, поради тоа што 
тие ќе можат да го остварат ова право дури две години по добивање на статус 
на лице под субсидијарна заштита. Исто така, предлог-законот пропишува нов 
термин „привремена заштита“ што претставува заштита доделена со посебна 
постапка во случај на масовен прилив или непосредна опасност од масовен 
прилив на раселени лица од трети земји кои не можат да се вратат во земја-
та на потекло, особено ако постои ризик постапката за азил да не може да 
биде спроведена поради масовниот прилив и во интерес на раселените лица 
и други лица кои бараат меѓународна заштита. Привремената заштита во Ре-
публика Македонија може да трае и до една година84. Вкупното времетраење 
на привремената заштита не е подолго од три години и лицата на кои им е 
доделена ваквата привремена заштита имаат право на семејно обединување. 

81 “Со дерогација од Член 8, земјите членки нема да побараат од бегалецот да има 
престојувано на нивна територија одреден период пред да можат членовите на 
семејството да му/ѝ се придружат.”, Член 12 para.2, Директива на Европска унија 
за правото на семејно обединување, 2003/86/EC, 22 септември 2003 год, достапно 
на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:
EN:PDF (посетено 12 декември 2017)

82 Закон за азил и привремена заштита, Службен весник на Република Македонија” 
бр. 71/2016

83 Високиот комесар за бегалци при ОН (UNHCR), ‘Unaccompanied and Separated 
Asylum-seeking and Refugee Children Turning Eighteen: What to Celebrate?’, март 
2014 год., достапно на: http://www.refworld.org/docid/53281a864.html  [посетено 
24 јануари 2018]

84 Член 82, предлог (нацрт) Закон за меѓународна и привремена заштита на Република 
Македонија.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
http://www.refworld.org/docid/53281a864.html
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Но нацрт-законот не одредува дали овие лица можат да го остварат правото 
веднаш по признавањето или по две години.

Притоа, законот (ниту други подзаконски акти) не обезбедува никакви детали 
или упатства за постапката на семејното обединување. Тоа значи дека соод-
ветниот управен орган може, од случај до случај и по сопствена дискреција, 
да побара различни докази за постоечките семејни врски, на пример, дека 
брачниот другар односно партнерот се согласува со обединувањето итн. Овие 
докази, особено во случај на бегалци и лица под субсидијарна заштита, тешко 
се стекнуваат поради тоа што лицата се соочуваат со посебни тешкотии во 
обезбедување на официјалната документација со која можат да ги потврдат 
семејните односи. Недостатокот на  посебно регулирана постапка за семеј-
но обединување може да наметне непланирани финансиски ограничувања, 
особено кога се земаат предвид трошоците за визи, преводи, заверки, пату-
вања до оддалечени амбасади и ДНК тестови. Предложениот (нацрт) Закон 
за меѓународна и привремена заштита пропишува дека во случаи на семејно 
обединување, барањето за азил може да биде доставено до дипломатско-кон-
зуларното претставништво на Република Македонија во странство. Меѓутоа 
треба да зе земат предвид и предизвиците за членовите на семејствата со 
пристапот до амбасади и конзулати. 

Исто така, според законот, постојат ограничувања на принципот за семејно 
обединување. Принципот не се применува ако постојат причини за одбивање 
(извршени кривични дела како злосторства против мирот, човештвото или во-
ени злосторства според меѓународните акти кои предвидуваат вакви кривич-
ни дела; извршени тешки (не-политички) кривични дела надвор од територија-
та на Република Македонија пред да биде прифатен како бегалец во РМ; или 
осуденост за дела спротивни на целите и принципите на Обединетите нации)85 
и лицата се државјани на друга земја која може да им обезбеди заштита. 

Студија на случај бр. 1

Ј.К. е 17-годишно момче од Сирија кој преживеал инцидент со елек-
тричен шок и се здобил со тешки изгореници на железничката станица 
во Гевгелија на 22 јули 2015 година. Несреќата се случила кога двајца 
млади мигранти се качувале по празните резервоари покрај шините. 
Еден од нив, Ј.К., кога стигнал до врвот се исправил и тогаш бил повле-
чен од магнетното поле од електричните жици над резервоарите по што 
силно бил фрлен на земјата. Ј.К. го преживеал инцидентот, иако имал 
тешки изгореници и повреди; Црвениот крст веднаш интервенирал и го 
однеле со семејството во болница. Наскоро по несреќата, инспектори 
дошле да земат изјави од сведоците како и да го фотографираат ме-
стото на несреќата. Според информациите добиени од најблиските на 
Ј.К., неговото семејство било во Турција со дозвола за престој.

85 Причини за исклучување, Член 6, Закон за азил и привремена заштита, “Службен 
весник на Република Македонија” бр. 71/2016
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Поради тоа што Ј.К. бил малолетник и непридружуван, правниците од 
МЗМП отишле до Центарот за социјална работа, каде што ги информи-
рале дека треба да се назначи старател. На 29 јули 2015 година, била 
издадена одлука за назначување старател и старателот решил дека 
е во најдобар интерес на малолетникот да поднесе барање за азил. 
Подоцна, во присуство на старателот, како и на правниот застапник во 
постапката за азил, малолетникот бил пренесен од ургентниот центар 
Градска болница до Прифатниот центар за баратели на азил во Визбе-
гово. Ј.К. бил советуван да остане во прифатниот центар и да го чека 
татко му да дојде од Турција.

Правниците на МЗМП воспоставиле контакт со таткото, и републичкиот 
Црвен крст (ЦКРМ) иницирал процедура за наоѓање на семејството. 
ЦКРМ испрати гарантно писмо до турското Друштво на црвена полу-
месечина (ДЦП) во Анкара и со тоа започнала постапката за семејно 
обединување. 

М.К., таткото на Ј.К. стапил во контакт со Македонската амбасада во 
Анкара, Турција, каде бил советуван да поднесе барање за виза за 
краток престој во Република Македонија. Бараните документи потреб-
ни за визата за краток престој до 90 дена (тип Ц), односно транзитна 
виза (тип Б) биле: признаена патна исправа која е валидна најмалку 
3 месеци повеќе од планираниот престој на странецот во Република 
Македонија; документи за (индивидуално или колективно) патно оси-
гурување (полиса издадена од правно осигурително лице во земјата на 
живеење); заверено гарантно писмо, односно покана од македонско 
физичко или правно лице; доказ за поседување доволно средства за 
времетраење на престојот во РМ (кредитна картичка/извод од банка); 
фотографија (3,5 х 4,5 цм) во боја на бела позадина каде лицето на 
барателот јасно се гледа; доказ за платени средства за процесирање 
на барањето за виза, и уредно и читливо пополнета апликација за виза. 

Гарантното писмо, односно покана, било издадено од ЦКРМ и испрате-
но до ДЦП како еден од повеќето документи потребни за издавање на 
привремена виза за семејството на Ј.К. Исто така, МЗМП го испратило 
барањето на М.К. заедно со гарантното писмо до Министерството за 
труд и социјална политика, со цел да министерството да интервенира 
кај македонската амбасада во Турција и Секторот за странци во маке-
донското МВР за да се олесни процесот на издавање на визата. 

М.К. ги поднел сите барани документи: гарантно писмо, повратни би-
лети, фотографии, осигурителни потврди и доказ за платени средства 
за визи за ќерката, сопругата и за себе. Меѓутоа, поради тоа што во 
гарантното писмо било наведено само неговото име, визата била изда-
дена само на таткото, М.К.

На 2 октомври 2015 година, М.К. законски влегол во Република Маке-
донија. Поради фактот што неговата виза била со ограничена валид-
ност, за да има дозвола за престој во државата, на 5 октомври 2015 
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година тој решил да поднесе барање за азил. Барањето било доставено 
до полициската станица во Бутел по што М.К. бил пренесен во Прифат-
ниот центар за баратели на азил во Визбегово.

На 26 октомври 2015 година, на Ј.К. му бил доделен статус на бегалец. 
Постапката за азил на таткото во тој момент сé уште била во тек.

На 4 јануари 2016 година, Ј.К. и М.К. го напуштиле Прифатниот центар 
за баратели на азил во Визбегово како и територијата на РМ. 

Од друга страна, правото на семејно обединување на странци е детално 
образложено во Законот за странци86. Оттаму, странец кој има дозвола за 
постојан или привремен престој во Република Македонија, издадена поради 
вработување/само-вработување, или странец кои оригинално потекнува од 
Република Македонија и на кој му е издадена дозвола во период од една годи-
на, под условите и во согласност со Законот за привремен престој, има право 
на семејно обединување со членовите на потесното семејство кои се странци.

За член на потесното семејство се смета странец кој е: брачен другар на стра-
нец; малолетно дете на странецот или на брачниот другар; посвоено дете на 
странецот или на брачниот другар, и малолетник над кој странецот или брач-
ниот другар има старателство, утврдено преку судска пресуда или решение 
во земјата на потекло каде посвојувањето или старателството е извршено, 
и потврдено од надлежниот орган во Република Македонија. Малолетници-
те треба да имаат помалку од 18 години и да не се венчани. Меѓутоа, како 
исклучок, други членови на потесното семејство можат да бидат опфатени: 
роднини од прв степен; директен потомок на странец или брачниот другар 
кој е издржуван и нема соодветна семејна поддршка во земјата на потекло; 
возрасни деца на странецот или брачниот другар кои не се венчани и поради 
здравствената состојба не можат самите да се издржуваат; и родители на ма-
лолетно дете ако најдобриот интерес на детето тоа го наложува. Членовите на 
најтесното семејство на странец, кои имаат дозвола за привремен престој во 
Република Македонија имаат право на образование, професионален развој, 
вработување и само-вработување под условите утврдени со закон. 

Барање за издавање дозвола за привремен престој на членовите на потесното 
семејство може да биде поднесено и од странецот кој има дозвола за престој 
во Република Македонија, кој може да го достави барањето до Министерство-
то за внатрешни работи. Во случај да е поднесено барање за привремен прес-
тој на малолетно дете на странец или брачниот другар, а остварувањето на 
родителското право е поделено, странецот е должен да достави и согласност 
од другиот родител, заверен од надлежниот управен орган во земјата каде 
живее другиот родител. 

Дозволата за привремен престој врз основа на семејно обединување нема да 
биде издадена ако има сомнеж дека бракот со странецот кој има дозвола за 
престој во Република Македонија, односно посвојување или старателство на 

86 Службен весник на Република Македонија бр. 35/2006
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малолетни деца, е склучено само со цел да му се овозможи на лицето да 
влезе или да престојува во Репубилка Македонија. Во случај на полигамен 
брак, кога странец со дозвола за престој во РМ има брачен другар кој живее 
на територијата на Република Македонија, семејно обединување со другиот 
брачен другар нема да биде дозволено.

На членовите на потесното семејство на странец со дозвола за привремен 
престој во Република Македонија им се издава дозвола за привремен престој 
во период до 1 година, со можност за продолжување за истиот период како 
за дозволата за привремен престој на странецот.

Дозволата нема да се продолжува доколку се утврди дека: странецот и чле-
новите на потесното семејство не живеат во вистинска брачна или семејна 
заедница и има основа за сомнеж дека бракот со странецот со дозвола за 
престој во РМ, односно посвојувањето или старателството на малолетник, е 
склучено по договор. 

Странецот може да го поднесе барањето за дозвола за привремен и за 
постојан престој до регионалните организациони единици на МВР, кои се дел 
од регионалните центри за гранични работи, каде издавањето на истите до-
кументи е извршено. Подготовката на документите е извршено во штабот на 
МВР. Потребните документи се: барање за издавање на дозвола за привре-
мен престој за членовите на потесното семејство; доказ за законски престој 
на странецот во РМ; доказ за семејната врска; доказ за стабилни и редовни 
приходи доволни за своето издржување, и за издржувањето на членовите на 
потесното семејство со намера за престој во РМ; доказ за обезбедено смес-
тување за членовите на потесното семејство; лично здравствено осигурување 
како и здравствено осигурување за членовите на потесното семејство; и заве-
рени копии од патните исправи. 



Преглед на правото и негова имплементација во Република Македонија

37

ПОГЛАВЈЕ 5: 
ВАЖНОСТА ОД  
СЕМЕЈНОТО ОБЕДИНУВАЊЕ ВО 
ИНТЕГРАЦИЈАТА НА БЕГАЛЦИТЕ
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Семејното обединување е основен елемент за успешната интеграција 
на бегалците и еден од малубројните регуларни и безбедни начини за 
бегалците да дојдат до безбедно место. За членовите од семејството кои 

веќе пристигнале во земја на дестинација, обединувањето со најблиските го 
отстранува она што за многумина претставува главен извор на загриженост и 
безначајност. Кога се обединети, семејствата целосно ја насочуваат енергија-
та кон новиот почеток и реализирање на нов живот во нова држава. Според 
УНХЦР, семејната разделба влијае на способноста за вклучување во процесот 
на интеграција; школување, вработување, воспоставување врски со општест-
вото и општо продолжување со животот; додека отсуството на семејството има 
негативно и долготрајно влијание на физичкото и емоционалното здравје87. 
Резултатот на ограничувањето или одложувањето на семејното обединување 
е непотребното човечко страдање и дава послаб квалитет на интеграцијата. 
За паровите и семејствата кои сакаат, но не можат да се обединат, разделба-
та  предизвикува голем стрес, социјална изолација и економски тешкотии кои 
го спречуваат нормалниот живот како за оние кои заминале, така и за оние 
кои останале88. За корисниците на меѓународна заштита, одложувањето на 
остварувањето на правото на семејно обединување исто така оневозможува 
ефективна заштита на членовите на семејството кои се наоѓаат во кампови, 
конфликтни зони или транзитни земји.

Одложувањето или одбивањето на семејното обединување е најкритично кога 
влијае на најранливите групи: стари лица, деца, необразовани лица, жени, 
и лица од конфликтни зони. Бидејќи мал е бројот на семејства кои можат на 
друго место да се преселат, некои го одложуваат аплицирањето, додека дру-
ги целосно се откажуваат бидејќи не можат да ги исполнат новите услови, без 
разлика на нивата мотивација и подготвеност. Во својот извештај, Организа-
цијата за економска соработка и развој заклучи дека семејното обединување 
треба да се случува што порано за да бидат децата мигранти вклучени во 
општеството и во образовниот систем89. 

Според податоците добиени од Македонското здружение на млади правни-
ци, голем број на бегалци кои транзитираа низ земјата во 2015/2016 година 
и кои престојуваа во транзитните центри не сакаа да поднесат барање за 
азил во Република Македонија поради тоа што сакале да продолжат за да 
бидат обединети со семејствата во целните земји. Според информациите до-
биени од Секторот за гранични работи и миграции, во периодот од 1 јануари 
2015 година до 30 јуни 2016 година, 800.000 мигранти искажале намера за 
поднесување на барање за признавање право на азил и транзитирале низ 

87 Високиот комесар за бегалци при ОН (UNHCR), A New Beginning: Refugee Integration 
in Europe, септември 2013, достапно на: http://www.refworld.org/docid/522980604.
html  [посетено 24 јануари 2018]

88 Ibid
89 OECD (2013), “Do immigrant students’ reading skills depend on how long they have 

been in their new country?” PISA in Focus бр. 29, OECD Publishing, Paris, достапно на: 
https://ideas.repec.org/p/oec/eduddd/29-en.html (посетено на 24 јануари 2018).

http://www.refworld.org/docid/522980604.html
http://www.refworld.org/docid/522980604.html
https://ideas.repec.org/p/oec/eduddd/29-en.html
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територијата на Република Македонија. Од овој број, само 86 лица подне-
ле барање за признавање право на азил. Податоците на МЗМП покажуваат 
дека во 2015 година, 1.898 барања за азил биле поднесени, по што следува 
намалување на бројот во следните две години: 2016 – 762 барања за азил; и 
2017 – 162 поднесени барања за азил. Згора на тоа, здружението им помогна 
на три семејства во 2017 година да ја обезбедат потребната документација и 
апликациите за визи во амбасадата на Германија во земјата, откако барањата 
за семејно обединување на нивните спонзори во Германија биле одобрени.

Студија на случај 2

Л.А. од Камишли во Сирија е мајка на четири деца. На 29 септември 
2016 година, таа поднела барање за азил во Република Македонија 
и била сместена во објектот за сместување на ранливи категории на 
баратели на азил („безбедна куќа“) во Скопје. 

Л.А. била родена во Шам, Сирија, но таа и нејзиното семејство (сопруг 
и пет деца) живееле и работеле во Камишли последните 10 години. Во 
2012 година, тие биле принудени да ја напуштат земјата поради војна-
та. Заради тоа, тие 3 години живееле во Дохук, Ирак. По падот на Мосул 
во 2014 година, нејзиниот сопруг заедно со еден од синовите (10 годи-
ни) го напуштиле Ирак и заминале за Германија. Оттогаш, Л.А. заедно 
со останатите четири деца продолжиле сами на својот пат. 

По година и пол, тие го напуштиле Ирак и заминале за Турција каде што 
останале 20 дена. Следната држава била Грција, каде првите 3 месе-
ци биле сместени во кампот во Идомени. По неговото затворање, тие 
останале во грчкиот камп Елексија во Солун. Во меѓувреме, нејзиниот 
сопруг и син го регулирале престојот во Германија. 

На 20 септември 2016 година, Л.А. и нејзините деца ја напуштиле Гр-
ција со група од околу 20 лица. Покрај неа и децата, во групата имало 
уште две семејства од Сирија и четири лица од Авганистан. 

Групата заедно со криумчари на мигранти била сопрена од полицијата 
скоро по преминувањето на грчко-македонската граница. Потоа, Л.А. 
поднела барање за азил и со нејзините деца била сместена во „безбед-
ната куќа“. За време на престојот таму, таа била сведок во кривичната 
постапка против криумчарите на мигранти.

Л.А. имала само оригинални документи за регистрација од Грција за 
себе и за децата. Таа исто така имала копии од сириската лична карта 
и семејната книшка. Таа тврдела дека ги изгубила оригиналните доку-
менти патувајќи од Ирак до Турција. Бидејќи нејзиниот сопруг ја започ-
нал постапката за семејно обединување во Германија, таа во Македо-
нија чекала да биде обединета со него и со нејзиниот син. 

На 5 јули 2017 година, МЗМП добило заклучок за запирање на постап-
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ката за азил на Л.А.. Во заклучокот, Секторот за азил образложил дека 
постапката ја запира поради тоа што постапка за семејно обедину-
вање е во тек во друга земја. Со оваа одлука, била сторена повреда 
на Законот за азил и привремена заштита од повеќе причини. Прво, 
заклучокот не бил во согласност со член 24 од Законот, кој предви-
дува дека во само три случаи – ако барателот на азил го повлекол 
барањето за азил; ако барателот на азил не одговорил на поканата 
на Секторот за азил за сослушување, без да обезбеди оправдување во 
законските рамки; или ако барателот на азил го напуштил местото за 
сместување определено од МТСП подолго од три дена без одобрување 
и согласност – постапката може да биде запрена со заклучок. Во слу-
чајот на Л.А., ниедна од овие причини не постоела. Второ, Секторот за 
азил дал погрешни упатства за применливиот правен лек, за рокот и 
за надлежноста на органот за жалба. На крај, решението е донесено 
по истекот на шест-месечниот рок за донесување на одлука и откако 
МЗМП интервенирало до Државниот управен инспекторат и Народниот 
правобранител. МЗМП ја оспорил одлуката пред Управниот суд на Ре-
публика Македонија.

Во меѓувреме, правниците од МЗМП ѝ помогнале на Л.А. со постапката 
за семејно обединување пред Амбасадата на Германија во Скопје. Пра-
вниците на МЗМП, како нејзини правни застапници, обезбедиле правна 
помош во добивањето на целата потребна лична документација, вк-
лучувајќи добивање на пасош за странци со траење од еден месец за 
сите членови на семејството од Секторот за странци при МВР. За изда-
вањето на пасошите за странци, биле поднесени: официјално барање 
од Министертвото за труд и социјална политика за издавање на пасо-
ши (накратко опишувајќи ги сите неопходни информации за постапката 
за азил во државата и иницираната постапка во Германија); пополнети 
барања за издавање на пасоши за странци; преведени и заверени ко-
пии од изводите од матичните книги на родените и на венчаните и од 
потврдата за семејно обединување во Германија; и доказ за покривање 
на административните трошоци (50 евра од пасош), платени од Мисија-
та на ИОМ во Скопје.

Правник од МЗМП го придружил семејството до амбасадата на Герма-
нија во Скопје каде што визата веќе била одобрена. Претставништвото 
на ИОМ ги покрило трошоците за визите и авионските билети на се-
мејството. 

Л.А. успешно ја завршила постапката за семејно обединување, и зами-
нала за Германија со нејзините четири деца на 17 август 2017 година. 
Семејството конечно се обединило по повеќе од една година.
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ПОГЛАВЈЕ 6: 
ДРЖАВНИ ПРАКСИ  
ЗА СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ
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Србија

Според српскиот Закон за азил, лицата признаени како бегалци во Србија 
имаат право на семејно обединување. Членови на семејството на лицата при-
знаени како бегалци можат со самото тоа да побараат да бидат признаени 
како бегалци и да ги остварат истите права како и сите останати бегалци во 
Србија. Лицата под субсидијарна заштита исто така можат да бараат семејно 
обединување90, но истото е уредено со Законот за странци (општите одредби 
во врска со семејното обединување на странци) и според тоа не е безуслов-
но91. Надлежните власти смеат, во оправдани случаи, да дозволат семејно 
обединување и да одобрат привремена заштита за членовите на семејствата 
на лица под привремена заштита во Република Србија92.

Според Законот за азил, малолетник, посвоено дете, посинок, брачниот дру-
гар (доколку бракот е склучен пред пристигнувањето во Србија), како и роди-
тели и згрижувачки родители со законска обврска за старателство, се смета-
ат за „членови на семејството“. Статусот член на семејство може во одредени 
исклучоци да подразбира и други лица, особено ако се земе предвид дека тие 
биле издржувани од лицето на кое се доделува заштита93. 

Лицата со добиено право на азил се формално еднакви на странците со постојан 
престој во врска со неколку права за кои Законот за странци останува општ за-
кон. Во моментот, Законот за странци не предвидува можност за одобрување 
престој врз основа на однос со барател на азил во Србија, но ова е предвидено 
со новопредложениот нацрт Закон за странци. Нацртот гласи дека членовите на 
семејството на странец кому му е доделено право на азил не треба да докажу-
ваат дека имаат доволно парични средства и здравствено осигурвање, и дека ги 
платиле административните такси за привремен престој; индивидуалните окол-
ности на барателите на азил и нивните семејства треба да се земени предвид во 
постапката. Доколку засегнатиот странец е малолетник, ова право може да го 
остварат и неговите родители во интерес на одржување на семејното единство. 
Кога членот на семејството не поседува документ за лична идентификација, 
привремен престој се доделува по пат на индивидуална одлука. Ова е од особе-
на важност за браковите склучени надвор од земјата на потекло. Нацрт Законот 
за странци влезе во парламентарна постапка на 2 декември 2017 година94.

90 Член 49, Закон за азил на Србија, достапно на: http://www.centarzztlj.rs/eng/
images/zakoni/14.%20Zakon%20o%20azilu.pdf (посетено на 08 март 2018)

91 Right to Asylum in the Republic of Serbia 2016, Центар за човекови права во Белград, 
стр. 100, достапно на: http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/wp-content/
uploads/2017/03/Right-to-Asylum-in-the-Republic-of-Serbia-2016-2.pdf (посетено на 
08 март 2018)

92 Член 50, Закон за азил на Србија, достапно на: http://www.centarzztlj.rs/eng/
images/zakoni/14.%20Zakon%20o%20azilu.pdf (посетено на 08 март 2018)

93 Ibid, Член 2,
94 Државна филијала Србија, Критериуми и услови за семејно обединување, 

Информативна дата база за азил, достапно на: http://www.asylumineurope.org/
reports/country/serbia/criteria-and-conditions (посетено на 08 март 2018)

http://www.centarzztlj.rs/eng/images/zakoni/14. Zakon o azilu.pdf
http://www.centarzztlj.rs/eng/images/zakoni/14. Zakon o azilu.pdf
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/wp-content/uploads/2017/03/Right-to-Asylum-in-the-Republic-of-Serbia-2016-2.pdf
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/wp-content/uploads/2017/03/Right-to-Asylum-in-the-Republic-of-Serbia-2016-2.pdf
http://www.centarzztlj.rs/eng/images/zakoni/14. Zakon o azilu.pdf
http://www.centarzztlj.rs/eng/images/zakoni/14. Zakon o azilu.pdf
http://www.asylumineurope.org/reports/country/serbia/criteria-and-conditions
http://www.asylumineurope.org/reports/country/serbia/criteria-and-conditions
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Италија

Правото на семејното обединување на бегалци во Италија се однесува на 
бегалци и на лицата под субсидијарна заштита95. Тие можат да поднесат ба-
рање за обединување со брачни другари на најмалку 18-годишна возраст или 
повеќе и кои не се разделени; малолетни деца, вклучувајќи ги и невенчаните 
деца на брачниот другар или оние родени вонбрачно, под услов дека другиот 
родител ја дал својата согласнот; возрасните дека кои се издржувани од ро-
дителите, доколку врз основа на објективни причини, тие не се во можност 
самите да се издржуваат поради здравствената состојба или целосен инвали-
дитет; и издржувани родители, ако немаат други деца во земјата на потекло 
или родители над 60-годишна возраст ако другите деца не се во можност да 
ги издржуваат поради тешка здравствена состојба96. Тие можат да аплицираат 
веднаш штом ја добијат електронската дозвола за престој – тоа значи неколку 
месеци во некои региони – и нема максимално временско ограничување за 
аплицирање за семејно обединување. 

Постои поедноставена постапка за семејно обединување за странци со бегал-
ски статус или субсидијарна заштита кои имаат дозвола за престој, поради 
заштитни или хуманитарни причини. Во овие случаи, тие не се должни да 
обезбедат докази за економските услови, ниту за сместувањето. За странци 
на кои им е доделен статус на бегалец (и со тоа имаат дозвола за престој 
за баратели на азил), не е потребно да приложат документација поврзана 
со приходи/вработување. Признаените бегалци и лицата под субсидијарна 
заштита не треба да докажат дека ги исполниле барањата за сместување. 
Тие исто така се ослободени од претплатата за здравствено осигурување за 
родители со 65 години и постари97.

Доколку бегалец не може да покаже официјални документи со кои се докажу-
ваат семејните врски, поради неговиот/нејзиниот статус или отсуство на при-
знат управен орган, или поради претпоставената неверодостојност на доку-
ментите издадени од локалните власти, дипломатските мисии или конзулар-
ни претставништва издаваат такви потврди, врз основа на проверки на сметка 
на засегнатите лица (особено за ДНК тестирање) или врз основа на документи 
издадени од меѓународни организации кои се сметаат за соодветни од Минис-
терството за надворешни работи и меѓународна соработка (на пример ИОМ). 
Семејните односи можат да се докажат на други начини и со вклученост на 

95 Законодавен декрет бр. 5 од 8 јануари 2007 год., Директива за имплементација 
2003/86/EC на правото на семејно обединување

96 Информативна дата база за азил, Италија, достапно на: http://www.asylumineurope.
org/reports/country/italy/content-international-protection/family-reunification/
criteria-and-conditions (посетено на 31 јануари 2018)

97 Повеќе информации во EMN Focused Study 2016 Family Reunification of TCNs in the 
EU: National Practices in Italy, достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/15a_italy_family_reunification_final_en.pdf (посетено на 31 јануари 
2018)

http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/content-international-protection/family-reunification/criteria-and-conditions
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/content-international-protection/family-reunification/criteria-and-conditions
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/content-international-protection/family-reunification/criteria-and-conditions
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/15a_italy_family_reunification_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/15a_italy_family_reunification_final_en.pdf
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УНХЦР98. ДНК тестирање се применува кога спонзорот е бегалец и не може да 
ги обезбеди официјалните документи кои го докажуваат постоењето на семе-
ен однос, поради статусот. Тоа барање не смее да биде одбиено исклучиво 
поради недостаток од документација која ги докажува семејните врски или 
поседувањето на другите барања од членовите на семејството99.

Германија

Правото на семејно обединување во Германија се однесува пред сѐ на јадре-
ното семејство, односно брачните другари и регистрираните партнери како и 
малолетни деца кои се придружуваат на своите родители или родители кои се 
придружуваат на своите непридружени малолетни деца. Во случајот на вторите, 
ова право важи само додека детето не стекне полнолетност. Под одредени ус-
лови, доколку родителот се придружи на малолетно дете корисник на заштита 
во Германија, а со тоа друго малолетно дете на истиот родител би морало да се 
остави во земјата на потекло на семејството, во тој случај и тоа малолетно дете 
има право да се придружи на братот или сестрата100. Исто така, иако дефини-
цијата на терминот „јадрено семејство“ не треба да биде проширена во случајот 
на непридружувани малолетници, во особено тешки случаи, други членови на 
семејството освен родителите можат да добијат право за влез во Германија101.

Како правило, државјани на трети земји на кои им е доделено правото на азил, 
и кои се признаени бегалци и лица под субсидијарна заштита, добиваат приви-
легиран третман. Олеснати услови за семејно обединување можат да се при-
менат, а други услови можат да бидат иземени. Ова се однесува, на пример, 
на барањето за сигурни приходи, доказ за доволно познавање на германскиот 
јазик, барањето за поседување на доволно средства и животен простор, под 
услов дека барањето за семејно обединување е поднесено во рок од три месе-
ци по последното признавање на заштитниот статус или, за бегалците кои се 

98 Член 29bis, Семејно обединување на бегалци, Законодавен декрет 286/1998 
Консолидиран Закон за одредбите со кои се регулира имиграцијата и статусот на 
странски државјани, достапно на: http://www.refworld.org/pdfid/54a2c23a4.pdf 
(посетено на 31 јануари 2018)

99 ‘Integrating Migrants’, портал, Министерство за труд и социјална политика на 
Италија, Министерство за внатрешни работи на Италија, и Министерство за 
образование, високо образование и истражување, достапно на: http://www.
integrazionemigranti.gov.it/en/legal-framework/domestic-law/Pages/Family-
reunification.aspx (посетено на 31 јануари 2018)

100 Grote, Janne (2017): Family Reunification of Third-Country Nationals in Germany. 
Focused study by the German National Contact Point for the European Migration 
Network (EMN). Работен извештај 73 од Истражниот центар на Федералната 
канцеларија за миграција и бегалци, II ревидирано издание, Нирнберг: федерална 
канцеларија за миграција и бегалци, достапно на: http://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Studien/wp73-emn-familiennachzug-
drittstaatsangehoerige-deutschland.pdf?__blob=publicationFile (посетено на 31 
јануари 2018)

101 Ibid P. 28

http://www.refworld.org/pdfid/54a2c23a4.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/legal-framework/domestic-law/Pages/Family-reunification.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/legal-framework/domestic-law/Pages/Family-reunification.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/legal-framework/domestic-law/Pages/Family-reunification.aspx
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Studien/wp73-emn-familiennachzug-drittstaatsangehoerige-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Studien/wp73-emn-familiennachzug-drittstaatsangehoerige-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Studien/wp73-emn-familiennachzug-drittstaatsangehoerige-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
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преселуваат, по издавање на дозволата за престој. Меѓутоа, овој привилеги-
ран третман моментално е ограничен за корисниците на субсидијарна заштита. 
Имено, во Германија, Законот за воведување на забрзана постапка за азил го 
ограничува семејното обединување за одредени лица под субсидијарна зашти-
та. Семејното обединување ќе биде суспендирано до средината на март 2018 
година за сите оние кои добиле дозвола за престој под субсидијарна заштита 
по средината на март 2016 година. Двегодишното суспендирање на правото 
на семејно обединување во основа важи за сите членови на семејството, вк-
лучувајќи, на пример, родители кои им се придружуваат на непридружувани-
те малолетни деца, доколку тие деца имаат право на субсидијарна заштита102. 
Тримесечниот период во кој корисниците на субсидијарна заштита ќе имаат 
полесен пристап до семејното обединување започнува на 16 март 2018 година.

Според ново гласање во германскиот долен дом на 30 јануари 2018 година, за 
делумното повторно воведување на закон кој им дозволува на мигрантите од пони-
ско ниво да ги донесат најблиските роднини со нив во Германија, од 1 август 2018 
година, максимален број од 1.000 додатни мигранти месечно ќе ја населат Гер-
манија, под услов дека се директни роднини на бегалец кој веќе е во државата103. 

Членот на семејството или брачниот другар односно регистриран партнер, кој 
сака да му се придружи на семејството во Германија треба да поднесе барање 
за виза со цел семејно обединување, кај германската дипломатска мисија во 
странство. Визите поради семејно обединување обично се издадени од дипло-
матската мисија (амбасада или хонорарен конзулат) на Федералната Републи-
ка Германија до земјата во која барателот обично живее (т.е. законско место на 
живеење најмалку 6 месеци). Меѓутоа, визата може да биде издадена во друга 
земја доколку Германија нема дипломатска мисија во бараната земја. Спонзо-
рот во Германија исто така може да поднесе соодветно барање кај управата за 
странци, на пример, за да се испочитува рокот од три месеци по признавањето. 
Освен тоа, управата за странци во местото на живеење на спонзорот ќе прове-
ри дали се исполнети барањата за сместување, сигурни приходи и здравствено 
осигурување. Лицата од Сирија со меѓународна заштита можат да добијат пре-
лиминарно одобрување на барањето и истото да го испратат до одговорната 
дипломатска мисија во странство со тоа што ќе испратат поедноставен фор-
мулар кој ги бара сите детали кои се неопходни за семејно обединување со 
признаен бегалец од Сирија. Формуларот исто така може да се употреби – во 
предвидениот рок – за пренесување неформални и некомплетирани апликации 
кои натаму ќе бидат процесирани откако комплетната документација е добие-
на. Тоа за нив значи поолесната постапка и време на процесирање104. 

Трошоците за визата кои се плаќаат во германската дипломатска мисија во 
странство изнесуваат 60 евра од лице. Брачните другари и регистрирани 

102 Ibid P.21
103 “Germany’s Bundestag votes to expand refugee family reunifications”, достапно 

на: http://m.dw.com/en/germanys-bundestag-votes-to-expand-refugee-family-
reunifications/a-42394927?xtref=http%253A%252F%252Fm.facebook.com (посетено 
на 30 јануари 2018)

104 Ibid P.30 & 37

http://m.dw.com/en/germanys-bundestag-votes-to-expand-refugee-family-reunifications/a-42394927?xtref=http%253A%252F%252Fm.facebook.com
http://m.dw.com/en/germanys-bundestag-votes-to-expand-refugee-family-reunifications/a-42394927?xtref=http%253A%252F%252Fm.facebook.com
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партнери се ослободени од плаќање. Трошоците можат да бидат намалени 
или целосно изземени ако е тоа соодветно во однос на економската ситуација 
на барателот во Германија. 

Обединето Кралство

Политиката за семејно обединување во Обединетото Кралство (ОК) е осмисле-
на за да му дозволи на потесното семејство (брачните другари или партнери, 
и деца под 18-годишна возраст)105 на оние кои добиле статус на бегалец или 
хуманитарна заштита во ОК да се обединат во ОК, под услов дека биле члено-
ви на семејната единица пред корисникот-спонзор да побегнал од земјата на 
потекло или вообичаеното место на живеење. Спонзори кои имаат престој на 
неопределено време и статус на бегалец или хуманитарна заштита, но сѐ уште 
не добиле британско државјанство, имаат право да спонзорираат барања за 
семејно обединување. Барателите на семејно обединување не треба да ги ис-
полнуваат Правилата за семејна имиграција, кои се однесуваат на одредени 
финансиски, сместувачки или јазични предуслови. Барателите исто така се 
ослободени од барањето за „познавање на јазикот и животот во ОК” во фаза 
на вселување. 

Барател на азил чие барање не е решено; лице на кое му е одбиено барањето 
за азил и потоа добил право да остане106; малолетник (лице под 18 години) 
со право во која било категорија, вклучувајќи со статус на бегалец – доколку 
малолетник има статус на бегалец, тој според правилата не смее да биде 
спонзор за роднините (дури и родителите); член на семејството на бегалец со 
одобрена хуманитарна заштита и кој сам не ги исполнува условите за статус 
на бегалец или хуманитарна заштита; и истополов или невенчан партнер кој 
се стекнал со статус на бегалец или хуманитарна заштита пред 9 октомври 
2006 година, не можат да спонзорираат член на семејството според Прави-
лата за семејно обединување. Членовите на семејството треба да аплицираат 
според релевантната категорија од Имиграционите правила, сами или како 
издржувани партнери, деца, или возрасни роднини107.

Кога барање за семејно обединување не ги исполнува условите според Имиг-
рационите правила, службено лице треба да утврди дали има исклучителни 

105 Сите подобни и неподобни категории се јасно дефинирани во рамките на 
насоките дадени од службените лица - “Family reunion: for refugees and those 
with humanitarian protection”, стр. 16-18 верзија 2.0, Home Office UK, Датум на 
објавување: 29 јули 2016 год., достапно на: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_
v2.pdf (посетено на 29 јануари 2018)

106 Неограничена дозвола за влез или престој (ILE/R) надвор од Имиграционите 
правила

107 “Family reunion: for refugees and those with humanitarian protection”, стр. 15 верзија 
2.0, Home Office UK, Датум на објавување: 29 јули 2016 год., достапно на: https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/
Family_reunion_guidance_v2.pdf (посетено на 29 јануари 2018)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541818/Family_reunion_guidance_v2.pdf
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околности или сочувствителни фактори кои би го оправдале издавањето на 
дозвола за престој вон рамките на Имиграционите правила. Може да постојат 
исклучителни околности во барањето поради кои одбивањето на дозвола за 
влез би било прекршување на член 8 од ЕКЧП (правото на почит за семејниот 
живот) бидејќи одбивањето би резултирало со неоправдано лоши последици 
за барателот или семејството. Сочувствителни фактори се, општо земено, ис-
клучителни околности кои би можеле да значат дека одбивањето на правото 
на престој би резултирало со неоправдано лоши последици за барателот или 
семејството, но не и прекршување на член 8108. Најважно е дека секој случај 
треба да биде решен според индивидуалните заслуги.

Барања за семејно обединување можат да се поднесат во странство со попол-
нување на барање за дозвола за влез, или од ОК. Оние кои добиваат дозволи 
за влез врз основа на одредби за семејно обединување, се доделени дозволи 
за престој во согласност со нивниот спонзор и имаат право на истите права и 
бенефиции. Нема трошоци за аплицирање или за издавање на биометриска 
картичка за престој за барањата според Имиграционите правила во земјата. 
Биометриските податоци можат да се дадат во одредени пошти во ОК или во 
некој од Центрите за аплицирање за визи (VAC) во глобалната мрежа на Визи 
и имиграција на ОК (UKVI). Нема трошоци за барателите на семејно обедину-
вање во поштите и VAC. Оние кои сакаат да им се придружат на членовите на 
семејството во ОК според одредбите за семејно обединување, но се надвор од 
ОК, треба да аплицираат за влез со онлајн системот за аплицирање. Барања-
та за семејно обединување поднесени во ОК се писмено доставени до UKVI и 
пропратното писмо треба да ги вклучи следниве податоци: целосното име на 
спонзорот; датум на раѓање; националност и референтниот број издаден од 
Управата за внатрешни работи; 2 фотографии со големина за пасош од секој 
од барателите; валидна патна исправа за секој од барателите (каде е мож-
но); изјава од спонзорот, каде наведува кои се членовите на семејството, со 
имиња и датуми на раѓање, како се случило да го напушти семејството, каков 
контакт имал со семејството додека биле разделени, каков контакт имаат во 
моментот и во какви услови живее семејството; заедно со секој достапен до-
кументиран доказ за поддршка на барањето109. Што е најважно, нема трошоци 
за Барањето за обединување на семејство бегалци.

Според имиграционата политика на ОК, повеќето барања за семејно обеди-
нување се решаваат според податоците дадени во барањето, дополнителниот 
доказ што го обезбедува барателот, и според други проверки и истраги во 
врска со спонзорот и барателот. Меѓутоа, во одредени случаи, посоодветно 
е да се организира разговор со барателот или спонзорот преку телефон или 
лично, во зависност од околностите на случајот. Безбедносни и лични про-
верки се извршени на барателот и спонзорот пред да се разгледа барањето. 
Барателите се должни да ги приложат сите оригинални документи кои можат 
да ги обезбедат за да се воспостави нивниот идентитет и како поддршка на 
тврдењето за сродство со спонзорот. Доказот за личниот идентитет може да 

108 Ibid, p.19
109 Ibid, p. 10
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биде пасош, национална лична карта, и други официјални документи, вклу-
чувајќи, на пример, ученичка/студентска легитимација или писма од образов-
на институција, или потврда од УНХЦР или лична карта. Кога оригиналните 
документи не се достапни за приложување кон барањето, поради тоа што се 
изгубени или не можат да бидат издадени бидејќи не постои управен орган 
во земјата која ја напуштиле спонзорот и семејството, барателот во тој случај 
треба да обезбеди разумна алтернативна опција и оправдување за нивното 
непостоење, вклучувајќи го секој обид да се обезбедат истите, и на задо-
волителен начин да докажат дека се во таква врска со спонзорот како што 
тврдат во барањето. Сепак, во сите случаи, службеното лице треба да биде 
задоволно дека барателот е тој кој што тврди дека е. Најпосле, обезбедените 
докази треба да утврдат дека односот меѓу спонзорот и барателот навистина 
постои. Треба исто така да утврдат дека односот постоел пред спонзорот да 
ја напуштил земјата на потекло за да бара азил во ОК, дали тој однос бил до-
зволен во земјата на потекло, и дека имаат намера заедно да живеат во ОК.

Барањата за семејно обединување кои ги исполнуваат релевантните услови 
на Имиграционите правила ќе бидат позитивно одговорени во согласност со 
спонзорот, но нема да им се доделува статус на бегалец. Тоа е поради тоа 
што проценката за утврдување дали едно лице е бегалец е индивидуална 
проценка. Членот на семејството ќе добие дозвола за престој со рок на тра-
ење еднакво на преостанатото времетраење на дозволата на спонзорот, за 
да истекува дозволата во исто време со дозволата на спонзорот. Членовите 
на семејството на бегалец кои се признати под политиката на семејно обе-
динување имаат право на некои од истите права како спонзорот бегалец, на 
пример пристап до јавни средства и патна исправа издадена во рамките на 
Конвенцијата од 1951 година. Членовите на семејството не добиваат автомат-
ски статус на бегалец на своја заслуга, и како такви, немаат право да бидат 
спонзор на други барања за семејно обединување. 

Имиграционите правила на ОК утврдуваат дека барањата за дозвола за влез, 
за привремен и за постојан престој ќе бидат негативно одговорени во случај 
на лажно претставување или фалсификување на документи или податоци 
(без разлика дали е релевантно за барањето, и дали барателот бил свесен за 
тоа или не), или не биле дадени релевантни податоци во врска со барањето 
или со цел да се добијат документи од Државниот секретар или трето лице 
потребно за исполнување на условите на барањето. Пред да се донесе од-
лука за барањето, службените лица проверуваат дали барателот е осуден за 
кривично дело и дали му е изречена казна. Службените лица ќе ја разглдаат 
можноста за одбивање на барањето доколку постои доказ дека потеклото, 
постапките, карактерот, однесувањето или друштвото насочуваат дека не 
треба да му се издаде дозвола за влез, односно за привремен или постојан 
престој во ОК врз основа на еден или повеќе од условите утврдени во Имигра-
ционите правила. Ова подразбира и земање предвид дали одбивање врз ос-
нова на однесувањето би било соодветно во случај кога фалсификувани до-
кументи или докази/информации се доставени како дел од апликацијата110.

110 Ibid, p. 14 & 15 & 25
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Процесот на семејно обединување на бегалци знае да биде долг и тежок, 
најчесто поради големите бирократски пречки и ограничувања, со што 
значајно се намалуваат шансите на бегалците за целосна интеграција 

во новите земји. Исто така има недостаток од информации или свест за обвр-
ските на државите во тој поглед. Згора на тоа, бегалската криза од 2015/2016 
година во Европа, која имаше значајни последици и во Република Македонија, 
донесе бран промени во режимите за заштита на бегалците преку целиот кон-
тинент, најмногу во насока на намалувањето на расположливите простори за 
заштита на лица кои бегаат од конфликти.

Корисници – Според сегашните законски рамки во земјата, на членовите на по-
тестното семејство на признаените бегалци и лица под субсидијарна заштита, 
по нивно барање ќе им биде доделено правото на азил. Законот го дава пра-
вото подеднакво на бегалци и на лица под привремена заштита. Членовите на 
потесното семејство, според пропишаното, се брачниот другар, доколку бракот 
бил склучен пред пристигнувањето во Република Македонија, и малолетните 
деца кои не се венчани, како и родителите на малолетник ако тој остварил 
право на азил. Тоа значи дека опсегот на правото за семејно обединување не 
оди пошироко од нуклеарното семејство. Државата треба да усвои широко и 
флексибилно толкување на семејството, признавајќи економски и емоционал-
но зависни фактори, како и културни варијации. Треба да се подразбира дека 
семејството вклучува: брачни другари; малолетни деца до најмалку 18-годишна 
возраст; вереници; оние во вонбрачна заедница; лица кои долго време живаеат 
заедно, вклучувајќи истополови партнери; издржувани невенчани деца на се-
која возраст; издржувани постари роднини, други издржувани роднини и други 
издржувани членови на семејната единициа, како згрижувани деца. Под никак-
ви услови не смеат малолетниците да го „прераснат“ процесот. Релевантната 
возраст ќе биде утврдена од времето кога спонзорот се стекнал со статус, а не 
кога се одобрило барањето за обединување. На членовите на семејството кои 
спонтано пристигнуваат за да му се придружат на признаен бегалец, би треба-
ло да им биде дозволено да се одлучат за забрзана постапка за семејно един-
ство. Оние кои се одбиени за оваа постапка треба да имаат право да поднесат 
жалба според редовната постапка за утврдување на бегалски статус. 
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Критериуми – Принципот за семејно обединување на членовите на нуклеарно-
то семејство на признаен бегалец или лице под субсидијарна заштита може да 
се оствари три години по добивањето на правото на азил. Всушност, долгото 
време за чекање и за процесирање го спречуваат ефективното остварување 
на правото на бегалците за семејно обединување. Ова е особено загрижувачки 
бидејќи утврдувањето на статус во земјата често е одолговлечено и понекогаш 
трае подолго од законски пропишаниот период. Ова ограничување е исто така 
спротивно на Директивата на ЕУ за право на семејно обединување, која гласи 
дека земјите нема привремено да го ограничуваат семејното обединување на 
признаени бегалци, односно нема да бараат лице со добиено право на азил 
да останува во земјата одреден период пред да им се придружи на членовите 
на семејството. Згора на тоа, ваквото ограничување на правото на семејно 
обединување го прекршува принципот на најдобар интерес на детето, загран-
тиран во Конвенцијата за правата на детето, и потребите на малолетниците 
утврдени според член 22-а, непридружуваните малолетници според член 23 
и ранливите лица со посебни потреби утврдени според член 23-а од Законот 
за азил и привремена заштита. Времето на чекање и одолговлекувањето на 
постапките кои се очекувани во текот на ваков вид процедури имаат особено 
негативно влијание на неридружуваните малолетници. Тоа значи дека бара-
телите често ќе ги „прераснат“ заштитните одредби за непридружуваните ма-
лолетници пред да имаат законска или практична можност да аплицираат за 
семејно обединување. Доколку тоа се случи, правните импликации се тешки, 
бидејќи според законот, возрасните бегалци немаат можност за обединување 
со нивните родители. 

Имплементација – Постои очигледен недостаток од правни и административ-
ни структури во земјата кои би ја олесниле реализацијата и имплементацијата 
на ова право во реалност. Ни законот, ни други подзаконски акти или насоки 
не обезбедуваат никакви детали или упатства за тоа како процесот на семеј-
но обединување треба да се одвива. Тоа значи дека надлежниот орган може 
од случај до случај, по своја дискреција, да бара различни докази – доказ 
за постоечките семејни врски, доказ дека брачниот другар или партнерот се 
согласува со обединувањето, непланирани финансиски обврски, итн. Држа-
вата треба да утврди рационализирани и стандардизирани административни 
процедури за осигурување на семејното единство и обединување, со забрзани 
процедури за случаите на разделени деца. Насоките кои им објаснуваат на 
службените лица како треба да ги разгледуваат барањата за семејно обедину-
вање на оние лица со доделен статус на бегалец или хуманитарна заштита во 
земјата треба итно да се усвојат, утврдувајќи го процесот за дозвола за влез и 
аплицирање во земјата. Згора на тоа, обединувањето не треба да трае повеќе 
од 6 месеци. Доколку случајот не е решен во тој период, членот на семејството 
треба да добие привремена дозвола за влез во земјата на азил додека не се 
решат прашањата. 
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ЗА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА 
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА 
БЕГАЛЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ

 

Општата цел на проектот е да осигура дека граѓанските 
организации и владините инситуции обезбедуваат заштита на 
човековите права на мигрантите и бегалците и го овозможуваат 
исполнувањето на потребите на најранливите групи меѓу нив.  

Конкретните цели на проектот се: (1) зголемување на знаењата и 
капацитетите на теренските работници кои се во директен контакт 
со мигрантите и бегалците, со посебен акцент на ранливите групи; 
(2) подобрување на механизмите за упатување, соработката 
и квалитетот на прекуграничната размена на информации за 
прашања поврзани со мигранти и бегалци, меѓу организациите 
на граѓанското општество од регионот на Западен Балкан; (3) 
подигнување на јавната свест и едукација за теми поврзани со 
мигрантите и бегалците; (4) подигнување на свеста и едукацијата 
на мигрантите и бегалците за нивните права и (5) обезбедување 
заштита на човековите права на мигрантите и бегалците, особено 
на младите и жените изложени на ризик.
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Активностите на проектот се групирани во следниве компоненти:

•	 Зголемување на капацитетите на државните институции и организациите на 
граѓанското општество

Проектот работи на градење на капацитетите преку обука на теренските работници од 
државните институции и граѓанските организации, со цел тие да можат да ги заштитат 
човековите права на мигрантите. Програмата за обука се фокусира на асистирање 
на непридружувани и разделени деца странци; жртви на трговија со луѓе; жртви на 
сексуално и родово базирано насилство; и исклучително ранливи лица. За решавање на 
недостатокот на регионални механизми за упатување за ранливите групи на мигранти 
и за зајакнување на соработката помеѓу организациите на граѓанското општество од 
земјите од рутата на Западен Балкан, проектот организира прекугранични средби со 
организации од Србија и Грција, и го поддржува процесот на подготовка и усвојување на 
Протокол за размена на информации.

•	 Зајакната свест на мигрантите/бегалците и јавноста во РМ
Проектот работи на едукација на мигрантите и бегалците за нивните права, и на 
подигнување на свеста и сензитизација за состојбата во која тие се наоѓаат.

•	 Заштита на млади мигранти и жени изложени на ризик
Проектот работи на зајакнување на капацитетите на владата и на граѓанското општество за 
да обезбеди заштита на човековите права на мигрантите и бегалците, особено на младите 
и жените изложени на ризик. Проектот исто така ги идентификува ранливите групи, како 
што се жени и девојки, жртви на трговија со луѓе, деца без придружба или разделени 
деца, и преку правното советување и упатување ќе обезбеди нивен пристап до безбедни и 
ефективни услуги.
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