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1.ТЕОРИЈСКАРАЗМАТРАЊААЗИЛА

Уста но ва ази ла (од ла тин ске ре чи asylum = скло ни ште, уто-
чи ште) пред ви ђа за шти ту ко ју др жа ва да је по је дин цу ко ји тра жи 
* Истраживач-приправник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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скло ни ште на ње ној те ри то ри ји.1) Из ан тич ког пе ри о да да ти ра ју 
ко ре ни ове уста но ве – ме ди те ран ски гра до ви – др жа ве, као и др жа-
ве Бли ског ис то ка сма тра ле су азил при ви ле ги јом по је ди на ца ко ји 
су је ужи ва ли та ко што би се скла ња ли у хра мо ве и све ти ли шта за 
ко је се ве ро ва ло да су под ди рект ном за шти том бо го ва.2) Пи та ње 
ази ла се мо же по сма тра ти на два на чи на: као ху ма ни тар но и као 
без бед но сно пи та ње. У се ди шту ху ма ни тар ног аспек та сто ји по-
што ва ње људ ских пра ва - сва ко ли це ко ме пре ти по ли тич ки про гон 
или му се угро жа ва ју основ на људ ска пра ва, мо же тра жи ти азил 
у не кој дру гој др жа ви. Из ху ма ни тар них раз ло га тре ба ло би свим 
ли ци ма ко ји ма се објек тив но кр ше људ ска пра ва одо бри ти ста тус 
ази лан та. У по след њих два де се так го ди на на азил се гле да ви ше 
као на без бед но сно пи та ње. Чак је и Уго вор из Ма стрих та фор-
мал но ин сти ту ци о на ли зо вао ова кво гле да ње на азил сме шта ју ћи 
га у тре ћи стуб, стуб пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва. На и ме, 
сва ко ли це би ло оно иле гал ни ими грант или по тен ци јал ни ази лант, 
пред ста вља опа сност по уну тра шњу без бед ност. Та ко ђе, по ве ћа на 
број ност, ка ко по ли тич ких пар ти ја та ко и ра зних ксе но фоб них по-
кре та ко ји се про ти ве ве ћем бро ју ми гра на та и ази ла на та, по ка зу је 
да се на њих у Евро пи све ви ше гле да као на без бед но сни про блем. 
У при лог овој тврд њи иде и број ност на сил них ин ци де на та над 
ази лан ти ма у зе мља ма ЕУ, по себ но у Не мач кој где је са мо 1992. го-
ди не за бе ле же но 2277 слу ча је ва на си ља над ази лан ти ма.3)

Евро па има ду гу тра ди ци ју при ма ња љу ди ко ји су при ну ђе ни 
да на пу сте сво је до мо ве услед ви хо ра ра та или по ли тич ког про го-
на. Од за вр шет ка дру гог свет ског ра та до да нас, мо гу се раз ли ко-
ва ти два ве ли ка та ла са ази ла на та ко ја су „за пљу сну ла“ зе мље за-
пад не Евро пе. Пр ви та лас је ди рект на по сле ди ца дру гог свет ског 
ра та. Са јед не стра не, уни ште не ин ду стри је, не ста бил на тр жи шта 
као и не до ста так рад не сна ге у зе мља ма за пад не Евро пе би ли су 
по ка за те љи да је при лив љу ди ван ње них гра ни ца нео п хо дан; са 
дру ге стра не, стал на прет ња со вјет ском ин ва зи јом у зе мља ма иза 
„гво зде не за ве се“ као и страх од по ли тич ког про го на, би ли су очи-
глед ни раз ло зи да ови љу ди про на ђу уто чи ште у за пад ној Евро-
пи. Та ко су зе мље за пад не Евро пе по ста ле оми ље на де сти на ци ја за 
1) Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународно јавно право“, Савремена 

администрација, Београд, 2001. стр. 331
2) Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународнојавноправо“, оп. цит. стр. 332
3) Wolfgang Bosswick, „Development of asylum policy in Germany”, Journal of  Refugee 

Studies, p. 6, Vol. 13, No 1, 2000, p. 6
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љу де иза „гво зде не за ве се“. Дру ги та лас се по ду да ра са рас па дом 
Вар шав ског пак та и СССР - а као и тур бу лент ним по ли тич ким де-
ша ва њи ма на про сто ру бив ше СФРЈ. Пре ма из ве шта ју УН ХЦР-а, 
број пре да тих зах те ва за азил у зе мља ма Европ ске уни је у пе ри о ду 
1991-2001, по твр ђу је прет ход ну те зу о ве ли кој на је зди ази ла на та у 
дру гом та ла су (60% до 75% укуп ног бро ја пре да тих зах те ва у све ту 
пре да то је у зе мља ма Европ ске уни је у пе ри о ду 1991-2001)4).

Пи та ње ази ла је дру га чи је по сма тра но у раз ли чи тим пе ри о ди-
ма. Усло ви за при јем ази ла на та као и це ло ку пан од нос по је ди них 
европ ских зе ма ља пре ма њи ма, за ви си ли су, ка ко од ин тен зи те та 
ми гра тор них та ла са, та ко и од по ли тич ке во ље зе ма ља при је ма. 
Сто га се мо гу раз ли ко ва ти два пе ри о да у по гле ду од но са зе ма ља 
при је ма пре ма ази лан ти ма: пр ви у ко ме до ми ни ра ли бе ра лан при-
ступ зе ма ља чла ни ца пре ма ази лан ти ма ко ји оквир но тра је до дру ге 
по ло ви не осам де се тих го ди на и дру ги на кон тог пе ри о да до да нас 
где до ми ни ра ре стрик ти ван при ступ пре ма ази лан ти ма. По ре ђе ња 
ра ди 1992. го ди не би ло је 570000 пре да тих зах те ва у свим зе мља ма 
Европ ске уни је док је 1996. го ди не тај број зна чај но сма њен и из-
но си 213000.5) Ли бе ра лан при ступ под ра зу ме ва бла го на клон од нос 
зе ма ља чла ни ца пре ма под но си о ци ма зах те ва за ази лом у сми слу 
ре ла тив но бр зог сти ца ња ле гал ног бо рав ка, као и лак при ступ тр-
жи шту рад не сна ге. Ре стрик ти ван при ступ пре ма ази лан ти ма ди-
рект на је по сле ди ца ста ња у ко ме су се на шле др жа ве чла ни це у 
дру гој по ло ви ни осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Са јед не стра-
не, др жа ве чла ни це би ле су пре тр па не по ве ћа ним бро јем зах те ва за 
азил, док им је са дру ге стра не био сма њен ка па ци тет да на све те 
зах те ве од го во ре. У скла ду са та квим при сту пом, по је ди не др жа ве 
су уки ну ле пра во на рад ази лан ти ма што је за јед но са по о штре ним 
усло ви ма за сти ца ње ста ту са ази ла на та, ути ца ло на опа да ње бро ја 
под но си ла ца зах те ва у тим др жа ва ма. 

Све до усва ја ња Уго во ра из Ма стрих та пи та ње ази ла је би ло 
пре пу ште но др жа ва ма чла ни ца ма. Сва ка др жа ва по је ди нач но је 
има ла соп стве ну ре гу ла ти ву у обла сти ази ла, ка ко у обла сти ко ја 
се ти че про це ду ре за ре ша ва ње зах те ва та ко и у по гле ду пра ва ко ја 
има ју ли ца ко ји ма се одо бри ста тус ази ла на та. Оно што је за јед-
нич ко др жа ва ма чла ни ца ма од на стан ка Европ ских за јед ни ца до 
да нас је сте да све оне при ме њу ју од ред бе Же нев ске кон вен ци је о 
4) Liza Schuster, „A comparative analysis of the asylum policy of sevenEuropean govern

ment”, Journal of  Refugee Studies, Vol. 13, No 1, 2000, p. 4
5) Ибид., стр. 4
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из бе гли ца ма, ко ја је пот пи са на 28. ју ла 1951. го ди не, као и од ред бе 
Про то ко ла ко ји је до пу нио ову кон вен ци ју а пот пи сан је 1967. го-
ди не у Њу јор ку. 

2.ИНСТИТУЦИОНАЛНИОКВИР
ПОЛИТИКЕАЗИЛАУЕУ

По ли ти ка ази ла је ду го го ди на би ла пи та ње од дру го ра зред ног 
зна ча ја у окви ру европ ске ин те гра ци је, иако је по сто ја ла ре ал на 
по тре ба да се та по ли ти ка хар мо ни зу је услед ми гра тор них при ти-
са ка и ве ли ког бро ја пре да тих зах те ва. У цен тар па жње она до спе-
ва сре ди ном осам де се тих го ди на што ко ин ци ди ра са ја ким ми гра-
тор ним при ти ском из цен трал не и ис точ не Евро пе. Пи та ње ази ла 
се на ни воу за јед ни це раз ма тра од 1986. го ди не ка да је у окви ру 
рад не Гру пе за ими гра ци ју фор ми ра на под гру па за азил. Гру па се 
ба ви ла ис пи ти ва њем мо гућ но сти за ускла ђи ва ње ре гу ла ти ва др жа-
ва чла ни ца у овој обла сти. Европ ска ко ми си ја утвр ди ла је пред лог 
ди рек ти ве о ази лу 1988. го ди не и у ње му је ука за ла на по тре бу при-
бли жа ва ња пра ва др жа ва чла ни ца у овој обла сти ра ди ре а ли за ци је 
уну тра шњег тр жи шта. Овај пред лог ни је пре дат Са ве ту ми ни ста ра 
на раз ма тра ње због то га што ни је по сто ја ла по ли тич ка во ља др-
жа ва чла ни ца да се пи та ње ази ла ре ша ва на ко му ни тар ном ни воу. 

Уго во ром из Ма стрих та пи та ње ази ла до спе ло је у но во фор ми-
ра ни тре ћи стуб где је као и оста ла пи та ња од за јед нич ког ин те ре са 
из обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва сме ште но у сег мент 
ме ђу вла ди не са рад ње. Члан К1 Уго во ра из Ма стрих та пред ви ђа да 
ће са рад ња у обла сти ази ла, из ме ђу оста лог, би ти јед на од обла сти 
од за јед нич ког ин те ре са у до ме ну сло бод ног кре та ња љу ди.6) Оно 
што је на ро чи то ин те ре сант но је сте да је пи та ње ази ла у по след-
њем мо мен ту ста вље но на днев ни ред Ме ђу вла ди не кон фе рен ци је 
ко ја је прет хо ди ла усва ја њу уго во ра из Ма стрих та, и то на ин си сти-
ра ње Не мач ке ко ја је у прет ход ном пе ри о ду при ми ла чак 58% свих 
зах те ва за азил под не тих у окви ру свих др жа ва ко је су та да би-
ле чла ни це Европ ских за јед ни ца.7) Не мач ка је све до 1993. го ди не 
има ла ли бе ра лан при ступ ази лу о че му го во ри и број ка од 438000 
пре да тих зах те ва 1992. го ди не.8) Ли бе ра лан при ступ и број зах те-
6) Treaty on European Union ,  čl.К1,st.1,http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/

htm/11992M.html
7) Милутин Јањевић, „Трећи стуб Европске уније  Сарадња у области правосуђа и

унутрашњихпослова“, Службени лист СЦГ, Београд, 2003. стр. 181
8) Wolfgang Bosswick, “DevelopmentofasylumpolicyinGermany”, op. cit., p. 6
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ва ука зу ју на то да је Не мач ка би ла не са мо пре тр па на зах те ви ма 
већ је би ло осно ва не сум ње у број не зло у по тре бе ко ја су из вр ши-
ла ли ца ко ја су до би ла ста тус ази лан та. Сто га је Не мач ка усво ји ла 
устав ни аманд ман ко јим се по о штра ва ју пра ви ла за до би ја ње ази-
ла. И дру ге зе мље ко је су до та да има ле ре пу та ци ју „да ре жљи вих“ 
по пи та њу ази ла (Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Швед ска) уво де 
ре стрик тив на пра ви ла за да ва ње ази ла.9)

По ли ти ка ази ла је по ста ла јед но од цен трал них пи та ња због 
све ве ћег бро ја зах те ва за азил и због про бле ма ко је ово пи та ње 
иза зи ва у др жа ва ма чла ни ца ма. Ре ша ва ње про бле ма раз ли чи тог 
трет ма на пи та ња ази ла у др жа ва ма чла ни ца ма би ла је јед на од те ма 
на Ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји ко ја је прет хо ди ла усва ја њу Уго-
во ра из Ам стер да ма. Тре ба ло је на чи ни ти ко рак на пред у прав цу 
ко му ни та ри за ци је овог пи та ња што је у Ам стер да му и учи ње но. 
По ли ти ка ази ла је пре ба че на из тре ћег у пр ви, ко му ни тар ни стуб, 
за јед но са још пет обла сти од за јед нич ког ин те ре са из чла на К. 1 
Уго во ра о Европ ској уни ји.10) Из ра зив ши опре де ље ње да се ство ри 
про стор сло бо де, без бед но сти и прав де чи ји је део и по лит ка ази-
ла, као и укљу чи ва њем  те ко ви на Шен ге на у прав ни си стем Уни-
је, Европ ска уни ја од ла зи ко рак да ље у од но су на Уго вор из Ма-
стрих та. Члан 73к Уго во ра из Ам стер да ма пред ви ђа да ће Европ ска 
уни ја у ци љу оства ри ва ња про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де 
усво ји ти за јед нич ке ме ре у обла сти ази ла ко је се од но се на: кри те-
ри ју ме и ме ха ни зме ко ји од ре ђу ју др жа ву над ле жну за раз ма тра ње 
зах те ва ази ла на та, ми ни ни мал не стан дар де за при јем ази ла на та, 
ми ни мал не стан дар де при вре ме не за шти те ових ли ца и др.11)Же ља 
да се ус по ста ве, нај пре ми ни мал на за јед нич ка пра ви ла по пи та њу 
ази ла, а за тим и  за јед нич ка по ли ти ка ази ла, по твр ђе на је на са-
ми ту у Там пе ри 1999. Иако ни је ни ка да сту пио на сна гу, пред лог 
Уго во ра о Уста ву пред ви део је из ве сне но ви не у обла сти ази ла и 
ими гра ци је ко је је ка сни је пре у зео Ли са бон ски уго вор. Та ко се у 
чла ну 61 Ли са бон ског уго во ра, ка же да је циљ Европ ске уни је да 
се ус по ста ви за јед нич ка по ли ти ка ази ла, ко ја ће би ти за сно ва на на 
со ли дар но сти.12) Члан 63 пред ви ђа да ће Уни ја усво ји ти за јед нич ку 
9) Liza Schuster, “A comparative analysis of the asylum policy of sevenEuropean govern

ment”, op. cit., p.3
10) Treaty of Amsterdam, čl. 73i, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.

html
11) TreatyofAmsterdam, čl. 73к, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.

html
12) TreatyofLisbon,  http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm



- 362 -

ПОЛИТИКААЗИЛАУЕВРОПСКОЈУНИЈИЈеленаТодоровић

по ли ти ку ази ла, ме ре при вре ме не и суб си ди јар не за шти те пре ма 
свим ли ци ма ко ји ма је она по треб на, у скла ду са прин ци пом не по-
врат ка у зе мљу по ре кла, као и по што ва њем Же нев ске кон вен ци је и 
Њу јор шког про то ко ла. 

3.ХАРМОНИЗАЦИЈАПОЛИТИКЕАЗИЛА

По ли ти ка ази ла се раз ли ку је од зе мље до зе мље. Раз ли ке ко је 
по сто је у по гле ду про це ду ре при ли ком под но ше ња зах те ва за азил 
на мет ну ле су по тре бу да се хар мо ни зу ју на ци о нал не ре гу ла ти ве. 
По себ но у си ту а ци ји по ра ста бро ја зах те ва за азил услед  не ста бил-
не по ли тич ке си ту а ци је на ње ним гра ни ца ма, оче ки ва ног уки да ња 
уну тра шњих гра ни ца као и ду го трај ног про це са раз ма тра ња пре да-
тог зах те ва, тре ба ло је за јед нич ки при сту пи ти овом про бле му. Као 
што је ра ни је по ме ну то, Гру па за ими гра ци ју од но сно под гру па за 
азил ра ди ла је на ис пи ти ва њу мо гућ но сти за ускла ђи ва ње пра ви ла 
у обла сти ази ла и као ре зул тат ње ног ра да пот пи са на је Кон вен ци-
ја за од ре ђи ва ње др жа ве ко ја је над ле жна за  раз ма тра ње зах те ва 
за азил под не тог у јед ној од др жа ва чла ни ца Европ ских за јед ни-
ца. Кон вен ци ју је пот пи са ло 11 ми ни ста ра уну тра шњих по сло ва 
од та да шњих 12 ко ли ко је  др жа ва чла ни ца Европ ских за јед ни ца 
(Дан ска ни је же ле ла да је  пот пи ше). Кон вен ци ја је пот пи са на 15. 
ју на 1990. го ди не у Да бли ну па се сто га ви ше ко ри сти у ли те ра ту ри 
на зив Да блин ска кон вен ци ја. Ова Кон вен ци ја је сту пи ла на сна гу 
1. сеп тем бра 1997. го ди не. Кон вен ци јом је по твр ђен прин цип да 
је са мо јед на др жа ва чла ни ца од го вор на за раз ма тра ње зах те ва за 
азил и утвр ђу је про це ду ру за од ре ђи ва ње те др жа ве. Њом се не 
хар мо ни зу ју про це ду рал на пра ви ла већ се са мо ус по ста вља је дин-
стве ни сет кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње др жа ве ко ја је од го вор на за 
раз ма тра ње зах те ва за азил. Да блин ска кон вен ци ја је за ми шље на 
пре све га као од го вор на фе но мен пу ту ју ћих из бе гли ца од но сно 
„из бе гли ца у ор би ти“. На и ме, раз ли ке у пра ви ли ма око до би ја ња 
ази ла до ве ле су до си ту а ци је да љу ди ко ји тра же азил иду од др жа-
ва до др жа ве тра же ћи ону ко ја има нај ма ње ре стик трив на пра ви ла. 

Са мо јед на др жа ва је над ле жна за раз ма тра ње зах те ва за азил 
на осно ву кри те ри ју ма на ве де них у чла но ви ма од 4-8 Да блин ске 
кон вен ци је.13) Пр ви кри те ри јум пред ста вља оку пља ње по ро ди-
це. Уко ли ко тра жи лац ази ла има чла на по ро ди це ко ме је при зна то 
13) Conventiondeterminigthestateresponsibleforexaminingapplicationsforasylumlodgedin

oneoftheMemberStatesoftheEuropeanCommunities–DublinConvention,  OJ C 254 of 
19.8.1997
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свој ство из бе гли це у не кој чла ни ци Европ ске уни је, за раз ма тра ње 
зах те ва за азил од го вор на је др жа ва у ко јој ле гал но бо ра ви члан по-
ро ди це. Дру ги кри те ри јум је у ве зи са ва же ћом ис пра вом бо рав ка 
или ви зом - од го вор на је она др жа ва ко ја је из да ла ва же ћу до зво лу 
бо рав ка или ви зу.14) Пре ма тре ћем кри те ри ју му, од го вор на је она 
др жа ва пре ко чи је гра ни це је под но си лац зах те ва иле гал но ушао 
на те ри то ри ју ЕУ - коп не ним, ва зду шним или во де ним пу тем али 
под усло вом да мо же до ка за ти да је ушао пре ко гра ни ца те зе мље. 
Овај кри те ри јум се нај че шће при ме њу је али је нај те же до ка за ти да 
је тра жи лац ази ла ушао баш кроз ту др жа ву јер ова ли ца у ве ћи-
ни слу ча је ва уни шта ва ју иден ти фи ка ци о на до ку мен та на гра ни ци. 
По след њи кри те ри јум пред ви ђа да је над ле жна она др жа ва у ко-
јој је под но си лац зах те ва пр во пре дао зах тев, уко ли ко се не мо же 
утвр ди ти над ле жност на осно ву не ког дру гог кри те ри ју ма.15) Члан 
18 Да блин ске кон вен ци је пред ви ђа фор ми ра ње Ко ми те та ко ји би 
чи ни ли пред став ни ци др жа ва чла ни ца а ко ји би над гле дао при ме-
ну Кон вен ци је и на тај на чин спре чио по тен ци јал но ду пло во ђе ње 
про це ду ре у две ма др жа ва ма чла ни ца ма. Овај Ко ми тет је од свог 
фор ми ра ња усво јио број на упут ства за ре ша ва ње прак тич них про-
бле ма као што је пи та ње по треб ног вре ме на да би се од го во ри ло 
на зах тев. Оно је огра ни че но на ме сец да на од да на ка да је зах тев 
под нет. Ко ми тет је усво јио и од лу ку о пи та њу до ка зних сред ста-
ва ко ји ма се утвр ђу је пре ко ко је гра ни це је тра жи лац ази ла ушао 
на те ри то ри ју ЕУ, уко ли ко по сто ји не до ста так лич них  и пут них 
до ку ме на та. То је мо гу ће на осно ву ди ги тал ног узи ма ња оти са ка. 
Кон вен ци ја ЕУРОДАK усво је на је да би се олак ша ла при ме на Да-
блин ске кон вен ци је. Овом Кон вен ци јом пред ви ђа се ус по ста вља-
ње си сте ма ди ги тал них оти са ка пр сти ју по мо ћу ко га се не са мо 
убр за ва про цес утвр ђи ва ња гра ни це ула ска у ЕУ, већ се и спре ча ва 
под но ше ње зах те ва у ви ше др жа ва. ЕУРОДАK се са сто ји од Цен-
трал не је ди ни це ко ја се на ла зи уну тар Ко ми си је са ком пју те ри зо-
ва ном ба зом по да та ка ко ју чи не оти сци пр сти ју тра жи ла ца ази ла, 
као и елек трон ског си сте ма за пре нос по да та ка из ме ђу др жа ва чла-
ни ца и ба зе по да та ка.16) 
14) Conventiondeterminigthestateresponsibleforexaminingapplicationsforasylumlodgedin

oneoftheMemberStatesoftheEuropeanCommunities–DublinConvention, op. cit.
15) Conventiondeterminigthestateresponsibleforexaminingapplicationsforasylumlodgedin

oneoftheMemberStatesoftheEuropeanCommunities–DublinConvention, op. cit.
16) Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of Eurodac for the 

comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, OJ L 316 
of 15.12.2000
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С об зи ром да је Да блин ска кон вен ци ја пред ви де ла ре ша ва-
ње са мо јед ног пи та ња у ве зи са ази лом – пи та ње др жа ве ко ја је 
над ле жна за раз ма тра ње зах те ва за азил, за хар мо ни за ци ју за ко-
но дав ста ва у овој обла сти бит на је 1995. го ди не ка да је Са вет ми-
ни ста ра усво јио Ре зо лу ци ју о ми ни му му га ран ци ја ко је се мо ра ју 
по што ва ти при ли ком ре ша ва ња зах те ва за азил. „Ре зо лу ци ја са др-
жи: 1) основ не прин ци пе и га ран ци је ко је се од но се на про це ду-
ру ис пи ти ва ња зах те ва и 2) спи сак пра ва ко ја има тра жи лац ази ла 
у то ку про це ду ре ре ша ва ња зах те ва.“17) Прин ци пи ко јих се тре ба 
при др жа ва ти при ли ком раз ма тра ња зах те ва про из и ла зе из од ре да-
ба Же нев ске кон вен ци је о ста ту су из бе гли ца из 1951. го ди не, ње не 
до пу не - Њу јор шког про то ко ла из 1967. го ди не, као и дру гих од-
ре да ба ме ђу на род ног пра ва ко је се од но се на из бе гли це. Ка да је 
реч о оправ да но сти зах те ва за азил, тра жи о цу ази ла је омо гу ће но 
да јед на др жа ва чла ни ца мо ра раз мо три ти зах тев на осно ву про це-
ду ре ко ју је утвр ди ла ова Ре зо лу ци ја. Др жа ва чла ни ца при ли ком 
раз ма тра ња зах те ва при ме њу је на ци о нал но за ко но дав ство у ко ме 
је утвр ђе на про це ду ра и др жав ни ор ган ко ји је над ле жан у овом по-
ступ ку. Оно што Ре зо лу ци ја зах те ва од на ци о нал них ор га на, осим 
нео п ход не струч но сти и до брог по зна ва ње при ли ка у зе мља ма ода-
кле до ла зи тра жи лац ази ла, је сте да при ли ком раз ма тра ња зах те ва 
по сту па ју објек тив но и  не при стра сно.

Зах тев се под но си та ко да су у ње му на ве де ни сви де та љи ко ји 
су ва жни за раз ма тра ње. Ли цу ко је тра жи азил мо же се обез бе ди ти 
пре во ди лац ко ји мо же из не ти ње го ве ар гу мен те, уко ли ко тра жи-
лац не го во ри је зик др жа ве ко јој пре да је зах тев. Он мо же, уко ли ко 
же ли, да до би је по моћ адво ка та. Та ко ђе, мо же кон так ти ра ти пред-
став ни ка Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја за из бе гли це и ра се-
ље на ли ца ( УН ХЦР). За вре ме у ко ме се раз ма тра ње гов зах тев, 
тра жи лац ази ла има пра во да оста не на те ри то ри ји зе мље ко јој је 
пре дао зах тев.18) Од лу ка му се са оп шта ва пи сме ним пу тем и он има 
пра во жал бе на њу а све док крај ња ин стан ца не раз мо три ње го ву 
жал бу оста је на те ри то ри ји те др жа ве. Уко ли ко се зах тев за азил 
под не се на гра ни ци, он да зе мља чла ни ца од мах ис пи ту је оправ-
да ност зах те ва. Др жа ва мо же од би ти зах тев али мо ра де таљ но ис-
пи та ти све на во де из зах те ва и уко ли ко утвр ди да је ли це ствар но 
17) Милутин Јањевић, „Трећи стуб  Европске уније  Сарадња у области правосуђа и

унутрашњихпослова“,оп.цит., стр.186
18) Милутин Јањевић, „Трећи стуб  Европске уније  Сарадња у области правосуђа и

унутрашњихпослова“,оп.цит., стр.185



стр:357374.

- 365 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

из ло же но по ли тич ком про го ну, тор ту ри или не ху ма ном трет ма ну 
у зе мљи по ре кла, она мо ра омо гу ћи ти тра жи о цу ази ла бо ра вак на 
сво јој те ри то ри ји. 

Је дан од ве о ма бит них до ку ме на та ко је је до не ла Европ ска 
уни ја са ци љем хар мо ни зо ва ња пра ви ла у до ме ну ази ла је сте и 
Ди рек ти ва о ми ни мал ним стан дар ди ма за при јем ли ца ко ја тра же 
азил ко ја је усво је на ја ну а ра 2003. го ди не. У оп штим од ред ба ма 
она де фи ни ше кључ не пој мо ве као што су тра жи лац ази ла, чла-
но ви по ро ди це, ма ло лет ник без прат ње, усло ви при је ма. Ди рек ти-
ва се у осно ви при ме њу је са мо на тра жи о це ази ла али над ле жне 
вла сти мо гу да од лу че да је сва ки зах тев за ме ђу на род ном за шти-
том, зах тев за азил уко ли ко ли це на ко је се то од но си не за тра жи 
дру га чи је.19) Што се ти че то га да ли у чла но ве по ро ди це спа да ју 
и не вен ча ни су пру жни ци и њи хо ва де ца, то за ви си од то га да ли 
они у др жа ви ко јој под но се зах тев има ју исти трет ман као вен ча ни 
па ро ви или не. Ди рек ти ва се не при ме њу је уко ли ко ли це под не се 
зах тев у ди пло мат ско-кон зу лар ном пред став ни штву др жа ве чла ни-
це у сво јој зе мљи већ са мо уко ли ко се зах тев пре да или на гра ни ци 
или уну тар те ри то ри је др жа ве чла ни це Европ ске уни је. У од ред-
ба ма ко је го во ре о усло ви ма при је ма ка же се да ли це ко је тра жи 
азил мо ра би ти оба ве ште но о пра ви ма и оба ве за ма, док че ка да се 
ње гов зах тев раз мо три. Оно до би ја до ку мент ко јим се по твр ђу је 
ње гов ста тус тра жи о ца ази ла. По ред то га, др жа ва чла ни ца му мо-
же обез бе ди ти пут ну ис пра ву у из у зет ном слу ча ју, уко ли ко по сто је 
озбиљ ни ху ма ни тар ни раз ло зи због ко јих ли це мо ра да бу де при-
сут но у дру гој др жа ви. Ли цу ко је је под не ло зах тев за азил мо ра да 
се омо гу ћи кре та ње уну тар те ри то ри је др жа ве у ко јој се на ла зи. 

Ка да је реч о га ран ци ја ма ко је је др жа ва чла ни ца ду жна да 
обез бе ди ли ци ма ко ја тра же азил, у ди рек ти ви се на во ди не ко ли ко 
кључ них а то су: 1) сме штај, хра на, оде ћа или не ка вр ста нов ча не 
на док на де, 2) оку пља ње по ро ди це, 3) ме ди цин ска не га, 4) при ступ 
обра зов ном си сте му за ма ло лет ну де цу и при ступ кур се ви ма је зи ка 
ка ко би се де ца оспо со би ла за нор мал но пра ће ње на ста ве. Др жа ва-
ма чла ни ца ма је оста вље на од лу ка да ли ће ли ци ма ко ја че ка ју да 
им се раз мо три зах тев за азил до зво ли ти при ступ тр жи шту ра да. 
Нов ча на по моћ и ме ди цин ска не га тре ба да бу ду обез бе ђе ни то-
ком свих фа за про це ду ре раз ма тра ња зах те ва, за кључ но са жал бом. 
Оно што се по себ но на гла ша ва у ди рек ти ви је сте то да се мо ра 
19) Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the 

reception of asylum seekers, OJ L 31 of 06.02.03
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пру жи ти по себ на ме ди цин ска не га труд ни ца ма, мен тал но обо ле-
лим осо ба ма, ма ло лет ни ци ма, ин ва ли ди ма и осо ба ма ко је су жр тве 
си ло ва ња или не ког дру гог об ли ка на си ља. Ди рек ти ва пред ви ђа и 
усло ве у ко ји ма је мо гу ће су спен до ва ти или уки ну ти пред ви ђе на 
пра ва: 1) не ста нак ли ца из не по зна тог раз ло га, 2) по вла че ње зах те-
ва, 3) зло у по тре ба ма те ри јал не по мо ћи, 4) уко ли ко ли це пред ста-
вља прет њу по без бед ност др жа ве или је оп ту же но да је по чи ни ло 
рат не зло чи не или зло чи не про тив  чо веч но сти.20)  

Мно ге зе мља ни су мо гле са ме да се но се са огром ним бро јем 
из бе гли ца ко јих је би ло по себ но мно го то ком де ве де се тих го ди на и 
су ко ба на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. У Не мач кој је број из бе гли-
ца из Бо сне и Хер це го ви не 1996. го ди не из но сио 345000.21) По шту-
ју ћи прин цип фи нан сиј ске со ли дар но сти, фор ми ран је Европ ски 
фонд за из бе гли це ко ји би по ма гао др жа ве чла ни це ко је су оп те ре-
ће не ве ли ким бро јем из бе гли ца. Фонд је фор ми ран на осно ву од лу-
ке Са ве та из 2000. го ди не и ње гов бу џет се усва ја за ви ше го ди шњи 
вре мен ски пе ри од. Но вац из овог фон да се да је др жа ва ма ка ко би 
оне фи нан си ра ле при јем ази ла на та и при вре ме но ра се ље них ли ца 
као и њи хо ву ин те гра ци ју у дру штво. Са вет је 2004. го ди не до нео 
од лу ку о Европ ском фон ду за из бе гли це за пе ри од 2005 - 2010. го-
ди не у ко ме сва ка др жа ва чла ни ца до би ја го ди шње 300 000 евра. 

ПЕРСПЕКТИВАЕВРОПСКЕПОЛИТИКЕАЗИЛА

Ства ра ње за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла као са став ног 
де ла про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де, ре зул тат је на сто ја-
ња да се омо гу ћи је дин стве на за шти та за из бе гла ли ца и за ли ца 
ко ја тра же азил на те ри то ри ји ЕУ. Та кав си стем био би за сно ван на 
пу ној при ме ни Же нев ске кон вен ци је и за јед нич ких вред но сти ко је 
де ле др жа ве чла ни це. На Са ми ту у Там пе ри 1999. го ди не де фи-
ни са ни су еле мен ти бу ду ћег за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла. 
Ха шки про грам за ја ча ње про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де 
до нет 2004. го ди не по твр дио да за јед нич ки си стем европ ског ази ла 
тре ба да чи не два еле мен та: 1) за јед нич ка про це ду ра ази ла и 2) је-
дин стве ни ста тус ових ли ца ши ром Уни је. У пр вој фа зи тре ба ло је 
хар мо ни зо ва ти прав не ре гу ла ти ве др жа ва чла ни ца око за јед нич ких 
ми ни мал них стан дар да. При ме тан на пре дак је оства рен на овом 
20) CouncilDirective2003/9/ECof27January2003layingdownminimumstandardsforthe

receptionofasylumseekers, op. cit.
21)  Wolfgang Bosswick, „DevelopmentofasylumpolicyinGermany“, op.cit., p.10
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пла ну у пе ри о ду 1999.-2005. усва ја њем че ти ри глав на прав на ин-
стру мен та на ни воу Уни је ко ја пред ста вља ју ба зу за јед нич ког си-
сте ма европ ског ази ла. То су че ти ри ди рек ти ве ко је уво де ми ни-
мал не стан дар де:

1) Ди рек ти ва о про це ду ри ази ла (2005/85/ЕЗ) до но си број не 
стан дар де ко ји се од но се на про це ду ру ази ла али не до но си је-
дин стве ну про це ду ру. Др жа ва ма је оста вљен ве ли ки сте пен флек-
си бил но сти у мно гим обла сти ма као што су од ред бе о убр за ној 
про це ду ри,  про це ду ри на гра ни ци, као и у ко јим се окол но сти ма 
зах тев за азил од би ја.  По треб но је да ље при бли жа ва ти на ци о нал не 
про пи се и у не ким од пи та ња ко ја ни су до вољ но по кри ве на овом 
ди рек ти вом као што су жал ба, ква ли тет до но ше ња од лу ка и сл.; 

2) Ди рек ти ва о ми ни мал ним усло ви ма при је ма (2003/9/ЕЗ);  
ка да је реч о овој ди рек ти ви она је сте фор му ли са ла ми ни мал не 
стан дар де ко ји се ти чу до ступ но сти од ре ђе них пра ва ли ци ма ко ја 
че ка ју од го вор на зах тев. Оно што је ло ше и што се раз ли ку је од 
др жа ве до др жа ве, је сте при ступ тра жи о ци ма ази ла тр жи шту ра да. 
Др жа ве чла ни це зах те ва ју раз ли чи те усло ве да би се до би ла рад-
на до зво ла, не ке омо гу ћа ва ју од мах при ступ тр жи шту рад не сна ге, 
док код дру гих тај пе ри од из но си и до го ди ну да на. У из ве шта ју 
Ко ми си је о при ме ни ди рек ти ве о ми ни мал ним усло ви ма при је ма 
(26. 11. 2007. го ди не) ка же се да не ке зе мље уоп ште не при ме њу ју 
ди рек ти ву у при твор ним цен три ма (Бел ги ја, Ита ли ја, Хо лан ди ја, 
Пољ ска, Лук сем бург и Ки пар).22) Ка да је реч о сме шта ју, ли ца ко ја 
тра же азил и чла но ви њи хо вих по ро ди ца нај че шће су сме ште ни 
у ко лек тив ним цен три ма. Са мо не ко ли ко др жа ва обез бе ђу је ин ди-
ви ду ал ни сме штај (Ве ли ка Бри та ни ја, Бел ги ја и Ита ли ја). Ли ци ма 
је обез бе ђен при ступ тр жи шту ра да у де вет др жа ва у ре ла тив но 
крат ком пе ри о ду ( у Грч кој од мах мо гу да поч ну да ра де, док у Лук-
сем бур гу мо ра ју да са че ка ју 9 ме се ци). Са мо Ли тва ни ја не по шту је 
ди рек ти ву ка да је реч у при сту пу тр жи шту ра да јер она не до зво-
ља ва мо гућ ност за по сле ња тра жи о ци ма ази ла.

3) Ди рек ти ва ко ја де фи ни ше ко ја ли ца се мо гу ква ли фи ко-
ва ти за ме ђу на род ну за шти ту је сте она из 2004. го ди не (2004/83/
ЕЗ) - Ди рек ти ва о ква ли фи ка ци ја ма. Оно што ова ди рек ти ва не ре-
гу ли ше а што је про јек то ва но да се тре ба учи ни ти у дру гој фа зи 
ства ра ња за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла је сте де фи ни са ње 
22) ReportfromtheCommissiontotheCouncilandEuropeanparliamentontheapplicationof

theDirective2003/9/EClayingdownminimumstandardsforthereceptionofasylumseek
ers, OJ C 55 of 28.2.2008
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је дин стве ног ста ту са ази ла на та као и уза јам но при зна ва ње на ци о-
нал них од лу ка о ази лу. То би зна чи ло да ази лан ти у јед ној др жа ви 
ЕУ има ју иста пра ва и у дру гим др жа ва ма чла ни ца ма.23)

4) Че вр ти прав ни ин стру мент ко јим се за о кру жу је ба за бу ду ћег 
за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла је сте Ди рек ти ва о ду го трај-
ном бо рав ку (2003/109/ЕЗ) ко ја са др жи пре по ру ке на ко је на чин 
ин те гри са ти ли ца ко ја до би ју ста тус ази лан та у по сто је ћи дру-
штве ни си стем. Су шти на овог пи та ње се од но си, из ме ђу оста лог, 
и на то да ли ца че сто не по не су са со бом ди пло ме или по твр де о 
прет ход ном рад ном ис ку ству па им тре ба омо гу ћи ти при зна ва ње 
од ре ђе них ква ли фи ка ци ја ка ко би при сту пи ли тр жи шту ра да.

Пре ма од ред ба ма Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње Ха шког про-
гра ма пред ви ђе но је да се си стем за јед нич ког ази ла ус по ста ви до 
кра ја 2010. го ди не. Ко ми си ја је по све ће на оства ри ва њу овог ам би-
ци о зног ци ља па је у ту свр ху усво ји ла  Зе ле ну књи гу о бу дућ но сти 
за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла, ју на 2007. го ди не. Овај до ку-
мент раз ма тра мо гу ће оп ци је у окви ру по сто је ћег прав ног окви ра 
у ци љу ства ра ња за јед нич ког си сте ма ази ла. У Зе ле ној књи зи се 
на гла ша ва да је по треб на ве ћа са рад ња на ци о нал них ад ми ни стра-
ци ја са ци љем при бли жав ња прак си као и де ло ва ње ши рег кру га 
уче сни ка (су ди је, прав ни ци, ад ми ни стра тив ни рад ни ци, лин гви-
сти, про фе со ри, ан тро по ло зи).

По ред Зе ле не књи ге, тре ба по ме ну ти и из ве штај бив шег европ-
ског ко ме са ра за уну тра шње по сло ве и пра во су ђе Фран ка Фра ти-
ни ја, у ко ме он оце њу је ко ли ко је до са да учи ње но на пла ну за јед-
нич ке по ли ти ке ази ла и ка кве су пер спек ти ве раз во ја те по ли ти ке. 
Ко ме сар Фра ти ни на во ди да је у скла ду са Ха шким про гра мом за 
ја ча ње про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де пр ва фа за у оства-
ри ва њу за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла би ла за вр ше на усва-
ја њем че ти ри прав на ин стру мен та ко ја чи не ње го ву ба зу. То су она 
че ти ри прав на ин стру мен та ко ја на во ди и Зе ле на књи га. Њи хо вим 
усва ја њем се ус пе ло у при бли жа ва њу прав них ре гу ла ти ва др жа-
ва чла ни ца и фор му ли са ни су за јед нич ки ми ни мал ни стан дар ди у 
обла сти ази ла што је и би ло циљ пр ве фа зе. У дру гој фа зи до кра ја 
2010. го ди не тре ба ус по ста ви ти за јед нич ку про це ду ру ази ла и је-
дин ствен ста тус за ли ца ко ја до би ју азил ши ром те ри то ри је ЕУ. 

Као ре ак ци ја на Зе ле ну књи гу, у се ди ште Ко ми си је при сти гла 
су 82 пред ло га од стра не ра зних дру штве них и по ли тич ких гру па-
23) GreenPaperof6June2007onthefuturecommonEuropeanasylumsystem, COM (2007) 
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ци ја – не вла ди не ор га ни за ци је, вла де по је ди них др жа ва чла ни ца, 
ре ги о нал не вла сти, удру же ња адво ка та, ака дем ских ин сти ту ци ја а 
све то са ци љем да се за јед нич ким при сту пом на пре ду је у прав цу 
ус по ста вља ња за јед нич ке по ли ти ке ази ла. Оно што по ве зу је ове 
пред ло ге је сте да све ове гру па ци је зах те ва ју да љу хар мо ни за ци ју 
усло ва при је ма ази ла на та, по бољ ша ње прак тич не са рад ње. 

Ју на 2008. го ди не ЕУ усво ји ла је План о по ли ти ци ази ла. До-
но ше ње овог пла на би ло је нео п ход но с об зи ром да се ве о ма спо ро 
на пре до ва ло у оства ри ва њу за да та ка пред ви ђе них за дру гу фа зу 
ус по ста вља ња си сте ма за јед нич ког ази ла. До та да усво је ни ми ни-
мал ни за јед нич ки стан дар ди фор му ли са ни су та ко да оста вља ју до-
ста про сто ра др жа ва ма чла ни ца ма да их дис кре ци о но при ме њу ју 
а то сва ка ко ни је на чин да се обез бе ди јед на ка за шти та за ази лан те 
ши ром ЕУ. План о по ли ти ци ази ла де фи ни ше прин ци пе на ко ји ма 
тре ба да по чи ва по ли ти ка ази ла у ЕУ и то су: ус по ста ви ти исти ни-
во за шти те у свим зе мља ма ЕУ, по ве ћа ти ефи ка сност си сте ма ази-
ла у др жа ва ма чла ни ца ма, со ли дар ност са тре ћим зе мља ма тре ба 
по ди ћи на ви ши ни во у сми слу ве ће фи нан сиј ске по мо ћи зе мља ма 
уну тар и ван ЕУ ко је се су о ча ва ју са ве ли ким бро јем из бе гли ца, 
од но сно ази ла на та.24) То ком 2009. го ди не ура ђе но је до ста на по љу 
по ли ти ке ази ла. Нај пре су пред ло же не и усво је не ре ви зи је две ју 
ди рек ти ва (Ди рек ти ва о ква ли фи ка ци ја ма и Ди рек ти ва о про це ду-
ри ази ла) ко ји ма се по ку ша ло уки да ње дво сми сле но сти а за тим је 
усво јен и аманд ман на ди рек ти ву о ЕУРО ДАК си сте му ко јим се 
омо гу ћа ва ко ри шће ње ба зе оти са ка пр сти ју ази ла на та и за спре-
ча ва ње те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла (тр го ви на љу ди ма 
и дро гом).

По ред ре ви зи ја већ по сто је ћих ди рек ти ва, још јед на но ви на у 
ве зи са по ли ти ком ази ла ЕУ је сте фор ми ра ње Европ ске кан це ла-
ри је за по др шку по ли ти ци ази ла. За да так ове кан це ла ри ја био би 
пру жа ње по др шке прак тич ној са рад њи свих оних ко ји су укљу че-
ни у спро во ђе ње по ли ти ке ази ла.25) Из ме ђу оста лог, кан це ла ри ја 
тре ба да при ку пља ин фор ма ци је о зе мља ма по ре кла, ор га ни зу је 
обу ке и тре нин ге оних ко ји уче ству ју у спро во ђе њу по ли ти ке ази ла 
у др жа ва ма чла ни ца ма, фор ми ра екс перт ске ти мо ве ко ји би при-
24) CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,theCouncil,theEuro

peanEconomicandSocialCommitteeandtheCommitteeoftheRegionsof17June2008
–PolicyPlanonAsylum:AnintegratedapproachtoprotectionacrosstheEU,COM(2008)
360

25) ProposalforaRegulationoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilestablishingaa
EuropeanAsylumSupportOffice,COM(2009)66
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ку пља ли ин фор ма ци је о ис ку стви ма др жа ва чла ни ца спро во ђе њу 
по ли ти ке ази ла ка ко би се про на шла нај бо ља ре ше ња за по ли ти ку 
ази ла на европ ском ни воу. Је дан од за да та ка ове кан це ла ри је је сте 
да сла њем ти ма струч ња ка пру жи по моћ зе мља ма ко је се у од ре-
ђе ном тре нут ку на ђу под при ти ском услед на је зде ве ли ког бро ја 
из бе глих. 

ЗАКЉУЧАК

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је су об ја вље не у Зе ле ној књи зи 
Европ ске ко ми си је, зе мље Европ ске уни је и да ље при ма ју ве ли-
ки број зах те ва за азил (182000 зах те ва у 2007. го ди ни)26). Има ју ћи 
у ви ду све што је из ло же но у овом ра ду, на ме ћу се не ко ли ко за-
кљу ча ка. Пр ви је да је упр кос то ме што пи та ње ази ла ни је пот пу-
но хар мо ни зо ва но, мо же се ре ћи да је до ста ура ђе но на ње го вој 
ко му ни та ри за ци ји. Нај пре је Уго во ром из Ам стер да ма ка да је ово 
пи та ње пре ба че но из тре ћег у пр ви – ко му ни тар ни стуб а за тим и 
усва ја њем не ко ли ко ва жних прав них ин стру ме на та у обла сти ази-
ла. Оно што се на ме ће као дру ги за кљу чак је сте чи ње ни ца да све га 
13 др жа ва за и ста при ме њу је ове ин стру мен те у пот пу но сти.27) Ве-
ли ке раз ли ке су при сут не ка да је реч о за до во ља ва њу не ких ми ни-
мал них пра ва ли ца ко ја тра же азил: оде ћа, при ступ по слу, пра во на 
пре вод, сло бо да кре та ња. Та ко је на Мал ти ли ци ма ко ја тра же азил 
обез бе ђен пре вод на са мо три је зи ка у по ре ђе њу са 34 у Аустри-
ји.28)  По треб но је још до ста на по ра уло жи ти ка ко би се уна пре дио 
и ујед на чио на ци о нал ни трет ман под но си ла ца зах те ва за азил и 
оства ри ла про јек ци ја из Ха шког про гра ма да до кра ја 2010. го ди не 
на ста не за јед нич ки си стем европ ског ази ла. 

RESUME
L’asileestuneformedeprotectionaccordéeparunEtat
aux réfugiés sur la base des droits reconnus au niveau
international et national dans le domaine d’asile. Il est
accordé à une personne qui est dans la situation d’être
poursuividanssonproprepaysenraisondesarace,sa
religion, sa nationalité ou sonappartenance à ungrou
pe social. Lе premier afflux des personnes demandant
l’asileauseindel’UnionEuropéenne(UE)s’estproduit

26) GreenPaperof6June2007onthefuturecommonEuropeanasylumsystem, op. cit.
27) GreenPaperof6June2007onthefuturecommonEuropeanasylumsystem, op.cit
28) ReportfromtheCommissiontotheCouncilandEuropeanparliamentontheapplicationof

theDirective2003/9/EClayingdownminimumstandardsforthereceptionofasylumseek
ers, op., cit.
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justeaprèslaDeuxièmeguerremondiale.Jusqu’auxan
nées’90chaqueEtatmembreavaitsespropresrèglesen
lamatière.Depuisledébutdesannées1990,ledeuxième
afflux des personnes demandant l’asile a été tel que les
Etatsmembresontdécidédedéclencheruneactioncom
munepourfairefaceàcedéfi.Leurobjetétaitd’créerun
Système Européen Com mun d’Asi le envued’effacertou
tedifférencedanslesrèglesrelevantdudomained’asile.
Premièrement,ilsontadoptélesqu a tre prin ci pa ux dis po-
si tifs légi sla tifs re la tifs à l’asi le ju squ’à 2004: ladirective
surlesconditionsd’accueil,ladirectivesurlesprocédu
resd’octroidel’asile, ladirectivesurlaqualificationet
laconventiondeDublin.Cesontdesinstrumentslégaux
adoptésaucoursdelapremièrephaseduSystèmeEuro
péenCommund’Asile.
LeprogrammedelaHayeadoptéennovembre2004indi
quequ’ilfaudraitadopterdesinstrumentsdelaseconde
phaseduSystèmeEuropéenCommund’Asiledanslaper
spectiveàl’horizon2010,c’estàdireilfaudraitadopter
des règles qui pourraient contribuer à la création d’un
statutuniformevalabledans toute l’Unionpour lesper
sonnesquicherchentl’asile.
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LAPOLITIQUEDEL´ASILE

DANSL´UNIONEUROPÈENNE
SOMMAIRE

Lesujetdecetarticleestl’évolutiondelapolitiqued’asile
dans l’UnionEuropéenne. L’objectif de cet article c’est
d’attirerl’attentionsurl’importancedelapolitiqued’asi
ledansledomainedelaliberté,securitéetjustice.L’hy
pothèseprincipaleestfondéesurlefaitqueledéveloppe
mentdelapolitiqued’asileestprimordialementinfluencé
parl’augmentationdesdemandesd’asile.Enutilisantla
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méthodecomparativeetl’analyseducontenu,l’auteurde
l’articleessaiederépondreauxquestionssuivantes:
comments’estdéveloppéelapolitiqued’asile
 quelles sont les circonstances qui ont conditionné le
transfertdelapolitiqued’asiledansledomainecommu
nautaire
cequ’ilfautfairepourlamiseenplaced’unSystèmeEu
ropéenCommund’Asile
Motsclés:UnionЕuropéenne, politique d’asile, deman
deursd’asile,SystèmeEuropéenCommund’Asile
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