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Посебни мерки за барањата за азил од 
европски држави во кои постои 
безбедност од прогон 

Федералниот завод за миграција со највисок приоритет ги третира 
барањата за азил од европски земји во кои постои безбедност од прогон: 
Во Центарот за регистрација и постапка Базел во рок од 48 часа се 
донесува првостепена одлука за сите случаи, за кои по сослушувањето 
нема потреба од дополнителни објаснувања. Со тоа, Федералниот завод 
за миграција се соочува со можното заострување на ситуацијата и во 
месеците што следуваат обезбедува во нашите центри да бидат 
прифатени само оние лица кои навистина се прогонувани. Во летниот 
период повторно има значително зголемување на барањата за азил од  
европските земји ослободени од обврската за вадење визи. Речиси сите 
овие барања се неосновани и во швајцарските центри за азил ги ставаат 
капацитетите во тешка положба.    
 
Значително зголемување на барања од држави ослободени од обврската 
за вадење визи 
Изминатите месеци, Федералниот завод за миграција забележува зголемување 
на бројот на барања за азил од лица кои од нивната земја на потекло можат да 
влезат во Швајцарија без виза. Имено, станува збор за државјани од 
Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Во 2009 година, односно 2010 
година на барање на ЕУ обврската за вадење визи  беше укината за целата 
Шенген-зона. Само во јули 2012 година, бројот на барања за азил од 
Македонија се зголемил во споредба со претходниот месец за 83%, а од Србија 
за 68%. 
 
Неоснованите барања за азил му наштетуваат на швајцарскиот систем за 
азил  
Во периодот од 1 јануари 2011 година до 31 јули 2012 година вкупно 4.593 лица 
од  Босна и Херцеговина, Македонија и Србија поднеле барање за азил во 
Швајцарија. Во истиот период, им бил одобрен азил на 20 лица од наведените 
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држави. Ова соодветствува со стапка на прифаќање од приближно 0,5 %. Овие 
лица едвај имаат можност да добијат азил во Швајцарија. Особено поради тоа 
што Федералниот совет овие држави ги означил за безбедни држави, што значи 
дека таму начелно е обезбедена соодветната државна заштита од прогон и за 
малцинставата. Затоа може да се претпостави дека на релевантните баратели 
на азил обично не им е потребна заштита од прогон во смисла на Законот за 
азил. Во исто време тие заземаат места во швајцарските структури на азил што 
ги става капацитетите во тешка положба. Оваа состојба му наштетува на 
кредибилитетот на швајцарскиот систем за азил кој се потпира на начелото 
таму да најдат прибежиште и достоинствено да бидат прифатени само лица кои 
навистина се прогонувани. 
 
Помош во матичната земја 
Наспроти тоа, на барателите на азил кои очигледно нема да поднесат основано 
барање, во овој случај не може да им се помогне. Тие брзо треба да ја 
напуштат земјата. Но, Швајцарија години наназад се заложува да ја подобри 
нивната положба во матичната земја. Така, федералните власти со Србија и 
Босна и Херцеговина имаат склучено патртнерство за миграција, кое ја 
интензивира соработката со споменатите држави и овозможува насочена 
поддршка. Од многуте проекти, пример за ова е проектот за изградба на 
станбени површини за ромски семејства во Босна и Херцеговина финансиран 
од федералните власти.   
 
48-часовна постапка 
Сега, Федералниот завод за миграција презема специфични мерки со цел 
ефикасно да ги разгледа барањата за азил од европски безбедни земји и брзо 
да дојде до нивно решавање. Различни тимови, кои покрај специјалистите за 
азил на федерално ниво вклучуваат и претставници на инстутуција за 
поддршка, како и толкувачи, се стационирани во Центарот за регистрација и 
постапка Базел. Таму ги водат постапките на државјаните на споменатите 
држави и во рок од 48 часа од првото сослушување донесуваат одлука за 
лицето. И тоа во сите случаи во кои по сослушувањето на причините за азил се 
утврдени релевантните правни факти и веќе не се потребни понатамошни 
разјаснувања. И покрај забрзувањето, сите процедурални гаранции - особено 
можностите за жалба при Федералниот административен суд – се зачувани. Се 
применуваат вообичаените критериуми за квалитет. Швајцарија и понатаму на 
барателите на азил им гарантира фер постапки. 
 
Соработка со земјите на потекло: Од една страна, федералните власти го 
исцрпуваат правниот простор на делување во областа на азилот. Од друга 
страна, при спроведувањето тесно соработуваат со државите на потекло, со 
цел брзо добивање на патните документи. За таа цел, се интензивира 
соработката со засегнатите држави. Веќе се одржани разговори со 
официјалните претставници.  
 
Предвидени се следните мерки: 
 
Прелиминарен разговор: Со цел, барателите на азил од споменатите држави 
да знаат со кои неповолности можат да се соочат при поднесување на 
барањето за азил, соработниците од Центарот за регистрација и постапка 
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Базел при нивното пристигнување водат краток прелиминарен разговор со нив 
и им даваат известување со најважните информации во однос на преземените 
мерки. 
 
Скратување на помошта за враќање: Лицата од балканските држави 
ослободени од обврската за добивање визи се изземни од помошта за враќање 
откако се укинати визите. Оваа мерка веќе се спроведува од април 2012 година. 
Од неодамна Федералниот завод за миграција на барателите на азил веќе не 
им исплаќа ниту патни трошоци – изземени од ова се ранливите лица и 
посебните случаи.  
 
Забрана за влез: Кај одбиените барања од страна на лица од европски држави 
ослободени од обврската за вадење визи, кои рокот за излез го оставаат 
неискористен да пропадне, обично се изрекува и забрана за влез. Тоа важи и за 
лицата кои ја нарушиле јавната безбедност, повеќекратно поднеле неосновани 
барања, како и кај екстремни случаи на злоупотреба. Забраната за влез важи за 
целата Шенген-зона, но одложено стапува во сила, така што засегнатите лица 
можат доброволно да се вратат во нивната држава.     
 
За повеќе информации, посетете ја страницата www.bfm.admin.ch. 
Контакт/дополнителни прашања: Габи Сцелеси, Федерален завод за миграција, 
тел. 031 325 98 80 
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