
Идентификација

Пристап до постапката 
за азил

Информации

Заштита



Овој мал памфлет може да се носи како 
постојан потсетник за суштинските 
обврски на службените лица што го 
вршат првичниот контакт кога се 
справуваат со лица, коишто сакаат да 
аплицираат за меѓународна заштита.

Тој ќе ве води низ процесот на 
идентификација на лицата, коишто 
можеби сакаат да аплицираат 
за заштита и обезбедување на 
релевантните процедурални гаранции и 
поддршка.

Секое човечко битие ќе биде 
вреднувано и третирано со почит.

Итната здравствена нега и 
исполнувањето на основните потреби 
треба секогаш да бидат на прво место.



Пристап до постапката за азил

1 Секој може да 
заврши како 
бегалец

2 Секој има право на 
заштита од невраќање

3 Мора да се 
идентификуваат 
и соодветно да се 
поддржат ранливите 
категории на лица

4 Она што е најдобар 
интерес за 
непридружувани деца 
странци има предност 
пред сите дејствија

5 Секој што сака да  
аплицира за меѓународна 
заштита, мора да биде 
информиран за неговото право 
да го направи тоа

6 Секој има право 
да аплицира за 
меѓународна 
заштита

7 Секаков знак 
или изразување 
страв може 
да се разбере 
како барање за 
меѓународна 
заштита

8 Барателите за 
меѓународна 
заштита не смеат 
да бидат казнувани 
поради нивното 
нелегално влегување 
или присуство

9 Секој апликант 
мора да биде 
регистриран или 
да биде упатен 
каде што се врши 
регистрирањето 
од одговорните и 
службени лица

10 Мора да се осигура 
принципот на 
невраќање, дури 
и кога лицето не 
аплицирало за азил.



Вашата улога во осигурувањето 
пристап до меѓународна заштита

Бидете заштитнички настроени во 
осигурувањето пристап до постапката 
за азил

yy Секој има право да побара азил
yy Заштитата може да се изрази на многу начини, 

не само со велење „азил“!
yy Кога се сомневате, претпоставете дека лицето 

бара азил

Барајте индикации и имајте отворен ум

yy Секој може да заврши како бегалец
yy Внимавајте на ранливостите

Имајте почит и не судете

yy Не дискриминирајте

yy Не сте вие одговорни за тоа да одлучувате 
дали лицето е бегалец или не

yy Апликантите не смеат да бидат казнувани 
поради нивното нелегално влегување или 
присуство

Внимавајте на говорот на телото и 
начинот на кој комуницирате



Идикации дека некој сака да  
аплицира за меѓународна заштита

Кое е лицето

Од каде доаѓа лицето

Што кажува или од што се плаши 
лицето

yy Дека ќе го убијат 
или погубат

yy Прогон

yy Измачување
yy Војна
yy Враќање

Што сака лицето

yy Помош
yy Заштита
yy Да види претставник на УНХЦР  

или адвокат

Што можете да забележите  
(изглед и однесување)

yy Пристапување до/избегнување на  
службено лице

yy Страв, стрес или невообичаена  
молчаливост

yy Невообичаено однесување и/или однос

yy Изглед (повреди, лузни, облека,  
материјална сопственост, итн.)



Што да направите

Обезбедете информации за можноста 
да аплицира за азил

yy Осигурете се дека лицето е свесно за 
информациите што му се нудат на основа на 
националната пракса

Препознајте ја намерата да аплицира 
за меѓународна заштита

yy Ако некое лице искажало на кој било  
начин дека сака да аплицира за меѓународна 
заштита, тој/таа аплицирал/а

yy Бидете свесни дека лицето коешто изразило 
дека сака да аплицира е веќе апликант со сите 
права што ги има за тоа

Упатете ја апликацијата до 
компетентните службени лица за да 
биде заведена  
Заведете ја доколку вие поседувате 
компетентност за тоа

Информирајте го апликантот каде и 
како може да се поднесе апликацијата



ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО НЕКОЕ 
ЛИЦЕ НЕ ПОСАКУВА ДА АПЛИЦИРА

Осигурете го принципот на невраќање

Информирајте го повторно за 
можноста да аплицира за меѓународна  
заштита и нагласете ги последиците 
ако не аплицира

Кога имате сомнежи, консултирајте  
се со некој што ви е надреден

Следете ги вашите национални 
оперативни процедури за 
последователните постапки

Општи принципи

Итната здравствена нега и 
исполнувањето на основните потреби 
треба секогаш да бидат на прво место.

Треба да се идентификуваат и соодветно 
да се поддржат ранливите лица

Она што е најдобро од интерес за децата има 
предност пред сите дејствија



Електронската верзија на алатката може 
да ја најдете на веб-страниците на EASO и 
Frontex заедно со другите практични алатки за 
официјални лица што остваруваат прв контакт 
за Пристап до постапката за азил:

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure

http://frontex.europa.eu/publications/?c=training
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