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Dublinské konanie – čo znamená a ako prebieha?
Dublinské konanie určuje, ktorá krajina je zodpovedná za posúdenie a rozhodnutie o Vašej žiadosti
o azyl („zodpovedná krajina“). Až keď bude určená táto zodpovedná krajina, budú sa jej orgány
zaoberať detailmi Vašej žiadosti o azyl.
Je možné, že na základe Dublinského konania budete zo Slovenska presunutý/á do inej krajiny – do
zodpovednej krajiny.
Za účelom určenia zodpovednej krajiny s Vami bude vykonaný pohovor pred Migračným úradom.
Počas pohovoru ste povinný/á uviesť všetky informácie dôležité pre Dublinské konanie (pobyt Vašich
rodinných príslušníkov v krajine EÚ, predošlý pobyt v krajine EÚ, predošlá žiadosť v krajine EÚ
a pod.). Ak je to možné, poskytnite Migračnému úradu relevantné dokumenty. (bližšie info
k pohovoru následne z našej „Prípravy na pohovor“)
Ako sa určuje „zodpovedná krajina“?
Kritériá určenia zodpovednej krajiny majú svoje záväzné poradie:
1) Vášmu rodinnému príslušníkovi (manželka/manžel, dieťa do dovŕšenia 18. roku veku) bola udelená
medzinárodná ochrana v inom členskom štáte* alebo je v takejto krajine žiadateľom/žiadateľkou
o azyl.
Ak chcete byť s týmto rodinným príslušníkom zlúčený, musíte to Migračnému úradu oznámiť čo
najskôr. Zároveň musíte Vy a Váš rodinný príslušník písomne súhlasiť so zlúčením a tento súhlas
oznámiť Migračnému úradu.
2) Boli Vám udelené víza alebo povolenie na pobyt v inom členskom štáte.
3) Boli Vám odňaté odtlačky v inom členskom štáte.
4) Existuje dôkaz o tom, že ste sa nachádzali, alebo že ste prechádzali iným členským štátom, a to aj
ak Vám tam neodňali odtlačky prstov.
Dublinské konanie v prípade závislých osôb
Okrem vyššie uvedených kritérií môžete byť zlúčený/á so svojou mamou, otcom, sestrou, bratom
alebo Vaším dieťaťom, a to ak sú zároveň splnené všetky tieto podmienky:



tieto osoby sa legálne zdržiavajú v inom členskom štáte,
je niektorá z vás tehotná, alebo má niekto z vás novonarodené dieťa, je vážne chorý/á, ťažko
zdravotne postihnutý/á alebo je osobou vysokého veku,
 jeden/jedna z vás je odkázaný/á na pomoc druhej osoby, pričom táto osoba je schopná
poskytnúť potrebnú starostlivosť,
 vaše rodinné väzby existovali už vo vašej krajine pôvodu.
Vy a Váš rodinný príslušník musíte písomne súhlasiť so zlúčením a tento súhlas čo najskôr oznámiť
Migračnému úradu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
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V prípade určenia „zodpovednej krajiny“ inej ako Slovensko pošle Migračný úrad tejto krajine žiadosť
o prijatie zodpovednosti za Vašu žiadosť o azyl v lehote:


2 mesiacov, ak bola zodpovednosť určená na základe Vašich odtlačkov
(lehota sa počíta od momentu, kedy Slovensko získalo informáciu o Vašich odtlačkoch v inej
krajine)
 3 mesiacov, ak bola zodpovednosť určená na základe iného kritéria
(lehota sa počíta od podania žiadosti o prevzatie zodpovednosti).
Ak krajina, ktorej Slovensko zaslalo žiadosť o prijatie zodpovednosti prijme zodpovednosť za Vašu
žiadosť o azyl, budete do tejto zodpovednej krajiny presunutý v lehote 6 mesiacov. Ak svojvoľne
opustíte azylový tábor, alebo ak úmyselne neoznámite Migračnému úradu miesto Vášho pobytu,
lehota na Váš presun sa predĺži na 18 mesiacov.
V prípade, že nesúhlasíte s rozhodnutím Migračného úradu o Vašom presune do inej krajiny, môžete
proti tomuto rozhodnutiu podať správnu žalobu na súd. Správnu žalobu musíte podať v lehote 20 dní
odo dňa, kedy bolo rozhodnutie Migračného úradu doručené Vám alebo Vášmu právnemu
zástupcovi/Vašej právnej zástupkyni. Takisto môžete na súd poslať žiadosť o odklad Vášho presunu až
do rozhodnutia súdu o Vašej správnej žalobe.
*Členské štáty Dublinského nariadenia: Rakúsko (AT), Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Chorvátsko (HR),
Cyprus (CY), Česká Republika (CZ), Dánsko (DK), Estónsko (ET), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Nemecko
(DE), Grécko (EL), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LV), Lotyšsko (LT), Luxembursko
(LU), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovensko (SK),
Slovinsko (SI), Španielsko (ES), Švédsko (SE), Spojené kráľovstvo (UK), Nórsko (NO), Island (IS),
Švajčiarsko (CH) a Lichtenštajnsko (LI).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

