
Проект нового закону про перебування іноземців від травня 2013 року принесе жорсткі обмеження

І хоча таке поводження зі змішаними родинами 
є предметом критики і омбудсмена, і судів, 
Міністерство внутрішніх справ пропонує ще 
жорсткіші кроки:

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЧЕСЬКИХ ГРОМАДЯН  
ВНАСЛІДОК НОВОГО ЗАКОНУ 

Всі пари, де один з партнерів є іноземцем (не важ-
ливо, чи одружені чи ні), наштовхуються на підозри 
працівників Міністерства внутрішніх справ і поліції 
щодо фіктивності їхніх відносин. До їхніх осель хо-
дять представники поліції у справах іноземців, які 
дивляться, де спить пара і розпитують сусідів про те, 
що ті думають про їхні стосунки. Партнерів поодинці 
викликають на допити, де їх питають, напр., про колір 
одягу на весіллі. Протягом багатомісячної або навіть 
кількарічної перевірки документів іноземці не мають 
права працювати, не мають доступу до громадсько-
го медичного страхування, а громадянин ЧР втрачає 
право на соціальну допомогу від держави.

Детальніша інформація на  
www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

2. Протягом розгляду заяви одружений іноземець 
не матиме права перебувати в ЧР і буде змушений 
очікувати рішення у країні свого походження (що уне-
можливить доведення дійсності шлюбу). 

3. Обидва партнери будуть змушені відповідати на всі 
питання чиновників, включно з випадками, коли це 
могло б призвести до притягнення їх до кримінальної
відповідальності (що суперечить конституційному праву 
не свідчити проти себе). Будь-яка відмова відповідати 
призвела б до автоматичної відмови у наданні дозволу
на проживання.

4. Перебування іноземців, одружених з громадянами 
ЧР, залежатиме від рішення спецслужб: якщо би ті про-
голосили, що мають таємну інформацію, яка свідчить 
про небезпечність іноземця, дозвіл на перебування 
іноземця, одруженого із громадянином ЧР, буде скасо-
вано без подальшого обґрунтування, а іноземець не
матиме можливість ознайомитися з цією інформацією 
або звернутися за захистом до суду.

1. Вводиться т.зв. дискримінація навпаки, коли члени 
родин чеських громадян матимуть менше прав, ніж 
родини іноземців, що знаходяться під захистом законо-
давства ЄС: наприклад, одружена з чехом українка буде 
у гіршому становищі, ніж українська дружина словака, 
що проживає в ЧР.

ВИ З цИМ НЕ ЗГІДНІ? 
Тоді підпишіть петицію „Ми проти  
нового закону про перебування  
іноземців“ на сайті jednej.cz

Контакт: office@konsorcium-nno.cz


