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Якщо ви боїтеся повернутися до країни походження, тому що
вважаєте, що вас переслідуватимуть або що ви зазнаєте серйозної
шкоди та порушите свої права, ви маєте право попросити притулку
в Республіці Сербія. Відповідно до законодавства Республіки
Сербія притулок — це право на проживання та захист іноземця,
якому надано право на притулок або додатковий захист.
Республіка Сербія підписала Конвенцію про статус біженців 1951
року та Протокол до неї 1967 року та взяла на себе зобов’язання за
міжнародним правом забезпечити захист біженців.
Майте на увазі, що пошук притулку безкоштовний! Немає жодних
зборів, пов’язаних із заявою про надання притулку. Проживання
для шукачів притулку також безкоштовне, включаючи доступ до
основних послуг. Проте, ви повинні завжди дотримуватись правил
проживання та поважати закони Республіки Сербія.
ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ
ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПРИТУЛУ СКЛАДАЄТЬСЯ З 4 КРОКІВ:
1. РЕЄСТРАЦІЯ
2. ПОДАННЯ ЗАЯВ ДЛЯ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ
3. СПІВБЕСІДА
4. РІШЕННЯ
1.РЕЄСТРАЦІЯ
ЯК Я МОЖУ ШУКАТИ ПРИТУЛОК В СЕРБІЇ?
Спочатку ви повинні звернутись до уповноваженого поліцейського
і сказати йому, що ви хочете подати заяву про надання притулку.
Потім поліцейський зареєструє вас.
ЩО У РАЗІ ЯКЩО Я ДИТИНА?
Якщо Вам не виповнилося 18 років і Вас не супроводжують батьки
чи опікуни, ви повинні спочатку отримати законного опікуна, якого
закріпить за вами соціальна установа. Ваш опікун повинен бути
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ЩО ЦЕ ПРИТУЛОК?
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ЯК ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ?
Поліцейський візьме ваші особисті дані, сфотографує вас і візьме
відбитки пальців, а також видасть вам документ, що підтверджує,
що ви висловили намір попросити притулку. Підтвердження про
реєстрацію вказує вам зареєструватися в одному із закладів
розміщення для шукачів притулку, що ви зобов’язані зробити
протягом 72 годин. Важливо зберігати цю довідку в безпеці, і
важливо, щоб ви відправилися до призначеного центру притулку
протягом 72 годин.
ЧИ МОЖУ ВИБРАТИ ЖИТЛО?
Компетентні органи приймають рішення про те, в якому закладі
проживання вам доведеться зареєструватися, на підставі вільних місць.
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ЧИ ПОЛІЦІЯ ДОВЕЗЕ МЕНЕ ДО ЖИТЛА?
За звичайних обставин поліція не забезпечує транспортування
шукачів притулку, і очікується, що ви самі приїдете до
призначеного центру.
ЧИ МЕНІ МОЖНА ЗМІНИТИ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ПІД ЧАС
ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ?
Ви можете змінити місце проживання після подання прохання
надання притулку, якщо ви можете дозволити собі проживання
за приватною адресою. Для проживання в приватному житлі вам
потрібен письмовий дозвіл Офісу з питань притулку. Якщо ви
переїжджаєте без дозволу, ваша процедура надання притулку
буде призупинена.
2. ПОДАННЯ ЗАЯВ НА НАДАНЯ ПРИТУЛКУ
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ ПІСЛЯ З’ЯВЛЕННЯ ДО ПРИЗНАЧЕНОГО ЖИТЛА?
Процедура надання притулку починається, коли ви або ваш
законний представник звернетесь до Офісу з питань притулку. Ви
повинні зробити це протягом 15 днів після реєстрації. Для цього
Офіс з питань притулку має прийти до центру, де ви розміщені, та
особисто отримати заяву про надання притулку. Якщо цього не
станеться, Ви повинні подати заяву про надання притулку поштою
протягом 8 днів.
ЯК САМОМУ/САМІЙ ПОДАТИ ЗАЯВУ НА НАДАННЯ ПРИТУЛКУ?
Вам необхідно заповнити встановлену форму. Форма доступна
різними мовами і буде надана за запитом співробітниками
Комісаріату у справах біженців та міграції. Форма містить
запитання щодо особистих та сімейних даних, а також вам
потрібно буде пояснити причини виїзду з країни походження
та обставини, з якими ви зіткнетеся, якщо повернетесь. Ваш
законний представник допоможе Вам заповнити форму.
3. СПІВБЕСІДА ЩО МЕНІ РОБИТИ ПІСЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО
НАДАННЯ ПРИТУЛКУ?
Щоб з’ясувати всі факти та обставини вашої справи, які необхідні
для прийняття рішення щодо клопотання про надання притулку,
Офіс притулку призначить для вас співбесіду якомога швидше.
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присутнім під час усіх слухань і процедур, яким ви будете піддані.
Ваш опікун також допоможе вам з проживанням, медичною та
психологічною допомогою, школою, розшуком сім’ї та іншими
важливими питаннями, які впливають на ваше життя.
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ЯКОЮ МОВОЮ ПРОВОДИТЬСЯ СПІВБЕСІДА?
Процедура проводиться сербською мовою, і вам нададуть
перекладача на мову, якою ви можете спілкуватися. Ви
маєте право спілкуватися мовою, яку розумієте, і якщо у вас
виникли проблеми з розумінням перекладача, ви повинні
про те повідомити службовця з питань притулку. Розмову
веде представник Офісу притулку, при цьому буде присутній
перекладач. Ви маєте право вимагати безоплатної правової
допомоги та присутності адвоката за весь час процедури.
ПРО ЩО МЕНЕ БУДУТЬ ЗАПИТУВАТИ?
Вам будуть задавати питання в першу чергу про
- ваші дані про особу та інші особисті інформації, а також
інформації про членів вашої сім’ї
- причини пошуку притулку
- як ви прибули до Сербії
4. РІШЕННЯ
ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО МОЮ ЗАЯВУ НА НАДАННЯ ПРИТУЛКУ?
Рішення в першій інстанції приймає Офіс притулку Міністерства
внутрішніх справ.
СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПРИТУЛКУ?
Рішення про клопотання про надання притулку в звичайному
порядку приймається протягом трьох місяців з дня подання
заяви про надання притулку. Однак, іноді терміни можуть бути
продовжені до дев’яти місяців у випадках, коли заява пов’язана зі
складними фактичними та/або юридичними питаннями, або якщо
одночасно подається велика кількість заяв про надання притулку.
За дуже особливих обставин термін може бути продовжений ще на
три місяці, тому рішення має бути прийнято не пізніше ніж через 12
місяців від дати подання запиту.
ЩО РОБИТИ ЯКЩО Я ОТРИМАЮ НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ?
Якщо Офіс з питань притулку прийме негативне рішення про відхилення
або відмовлення Вашої заяви, Ви можете оскаржити її до Комісії з питань
притулку протягом 15 днів з моменту отримання рішення.
Комісія з питань притулку може прийняти апеляцію та повернути
справу на новий розгляд або прийняти рішення самостійно.
Якщо Комісія з питань притулку відхилить апеляцію, ви можете
оскаржити таке рішення в Адміністративному суді.
Якщо ви отримаєте негативне рішення в останній інстанції, ви
повинні покинути Сербію протягом певного періоду часу.
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Ймовірно, через співбесіду вас переведуть з закладу, де ви
спочатку були розміщені, до іншого закладу проживання.
Комісаріат у справах біженців та міграції заздалегідь повідомить
про переведення. Офіс притулку офіційно просить про Ваше
переведення.
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ЯКІ Я МАЮ ПРАВА ЯК ШУКАЧ ПРИТУЛКУ АБО БІЖЕНЕЦЬ В СЕРБІЇ ПІД
ЧАС ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ?
Як шукач притулку, перш ніж буде прийнято рішення про вашу
заяву про надання притулку в Сербії, маєте право на:
- проживання та свободу пересування в Сербії, якщо немає причин
для обмеження
- житло, харчування та одяг
- соціальну допомогу лише в тому випадку, якщо вам не надано
житло в центрах притулку/приймальних транзитних центрах
- охорону здоров’я
- безкоштовну початкову та середню освіту
- iнформування та правову допомогу
- свободу віровизнання
- право на роботу за певних обставин (якщо ви перебуваєте в
процедурі надання притулку більше 9 місяців)
- посвідчення особи для шукачів притулку.
ЯКІ Я МАЮ ПРАВА ЯК ОСОБА, КОТРІЙ НАДАНО ПРИТУЛОК?
IMATE PRAVO NA:
- проживання
- допомогу знайти житло
- свободу пересування
- безкоштовну охорону здоров’я
- безкоштовну початкову та середню освіту
- доступ до університетів на тих самих умовах, що й громадяни
Сербії
- доступ до ринку праці
- юридичну допомогу
- соціальну допомогу
- sмайно
- свободу віровизнання
- об’єднання сім’ї
- документи
- інтеграційну допомогу.
Пропонуємо щоб ці 2 стовпці, тобто 2 списки прав стояли у
колонках один біля одного.
www.azil.rs
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ЯКЩО МЕНІ НАДАНО ПРИТУЛЛОК, СКІЛЬКИ ВІН ДІЄ?
Статус біженця діє протягом п’яти років, а додатковий захист
поновлюється щороку. Ви отримаєте посвідчення особи, якій
надано право на притулок з терміном дії 5 років (1 рік у разі
додаткового захисту). Вам буде запропоновано звернутися до
Комісаріату у справах біженців та міграції, щоб попросити про
підтримку інтеграції у вигляді допомоги в оренді квартири або
навчальних уроків.
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