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Прохання про надання притулку: дорослі

1. До Фінляндії
прибуває шукач

притулку
 і повідомляє

прикордонний
орган або поліцію

про те, що він
бажає подати заяву

про надання
притулку.

2. Прикордонний
орган або поліція

реєструють шукача
притулку,

записують основну
інформацію про

заявника та
фіксують відбитки
пальців, підпис та

фотографію
заявника.

3. Шукача
притулку

направляють до
центру для
біженців.

4. Імміграційна служба
Фінляндії (Migri)
перевірить, чи

обробляється заява.
Якщо інша держава-член
ЄС несе відповідальність
за розгляд заяви, заява
не розглядатиметься у
Фінляндії, але шукач

притулку буде
повернений до

відповідальної держави-
члена.

 

7б. Негативне рішення:
Шукач притулку повинен

покинути Фінляндію.
Шукач притулку може

подати заявку на
підтримку для
добровільного

повернення. Він також
може оскаржити це

рішення, якщо забажає.
 

7а. Сприятливе рішення:
Шукач притулку отримує

міжнародний захист, тобто
статус притулку або

додаткового захисту. Він
також може отримати

посвідку на проживання на
інших підставах. Заявник

переїжджає до
муніципалітету.

 

6. Мігрі приймає
позитивне чи

негативне
рішення.

Мігрі або поліція
повідомляють

шукача притулку
про рішення.

 

5. Мігрі запрошує
заявника на
співбесіду з

надання притулку.
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Прохання про надання притулку: дитина
без супроводу

1. До Фінляндії
прибуває шукач

притулку
і повідомляє орган

прикордонного
контролю або поліцію
про те, що він бажає

подати заяву про
надання притулку

2. Прикордонний
орган або поліція

реєструють шукача
притулку, записують
основну інформацію

про заявника та
фотографують

заявника.
Відбитки пальців

зберігаються у заявника
старше 6 років. Крім

того, заява буде
підписана залежно від

віку заявника.

3. Шукача
притулку

направляють до
приймального
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4. Районний суд
призначає

представника
дитини.

8. Migri розшукує
опікунів дитини,

якщо це
відповідає

найкращим
інтересам дитини.

7. Migri запрошує
заявника та

представника
заявника на
співбесіду з

надання
притулку.

6. Мігрі запитує у
соціального
працівника
центру для

біженців думку
про найкращі

інтереси дитини.

5. Імміграційна служба Фінляндії (Migri)
перевірить, чи обробляється заява.

Якщо інша держава-член ЄС несе
відповідальність за розгляд заяви, заява не

розглядатиметься у Фінляндії, але шукач
притулку буде повернений до

відповідальної держави-члена.
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9. За потреби
Мігрі може

використовувати
вікову експертизу

для визначення
віку заявника.

10. Мігрі приймає
позитивне чи

негативне
рішення.

Мігрі або поліція
повідомляють

шукача притулку
про рішення.

10а. Сприятливе
рішення:

Шукач притулку
отримує

міжнародний
захист, тобто статус

притулку або
додаткового

захисту. Він також
може отримати

посвідку на
проживання на
інших підставах.

Заявник
переїжджає до
муніципалітету.
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10б. Негативне
рішення:

Шукач притулку
повинен покинути
Фінляндію. Перш

ніж повернути
неповнолітнього
шукача притулку,

поліція забезпечить
належний і

безпечний прийом
у рідній країні.

Шукач притулку
може подати заявку

на підтримку для
добровільного

повернення. Він
також може

оскаржити це
рішення, якщо

забажає.
 


