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Важлива інформація щодо в’їзду та перебування у Німеччнну для Українців

Ми з жахом дивимося на вторгнення Росії в Україну. Для багатьох українців у Німеччині теж
зараз світ перевернутий: страх за рідних та друзів великий. Деякі турбуються і про власне
перебування в Німеччині. PRO ASYL представляє юридичну ситуацію та претензії нижче.

У четвер, 24 лютого 2022 року, за наказом президента Росії Путіна Україну атакували російські
військові - буквально через день повідомляється, що перші російські війська вже знаходяться в
українській столиці Києві. За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 100 000 людей
тікають від бойових дій всередині країни, а тисячі намагаються залишити країну.

За останні кілька днів до PRO ASYL звернулося багато людей, які бояться за своїх українських
родичів і запитують про можливість подати заяву про надання притулку чи інші варіанти вступу.
Багато хто переживає за родичів, які ще в Україні; інші – за родичів, які зараз відвідують
Німеччину, але термін перебування закінчується, і які не хочуть, щоб члени їхніх сімей чи друзі
поверталися до України та невизначеної ситуації війни.

Тому ми збираємо тут важливі інформації. Однак через швидкий розвиток визначенні можуть
змінитися, і не можуть бути оновлені безпосередньо. У разі важливих питань, що стосуються
законодавства про проживання, особи, яких це стосується, повинні звернутися до відповідних
консультаційних центрів.

Як українцям потрапити до ЄС та Німеччини?

Люди з України можуть в’їхати без візи до ЄС, а отже, і до Німеччини на короткий термін (до 90
днів протягом 180 днів) за умови наявності біометричного паспорта (див. також актуальну
інформацію Федерального міністерства закордонних справ по Україні). З моменту його
запровадження в травні 2015 року близько 44 мільйонів громадян України видали лише
близько 19 мільйонів цих паспортів. Формальна перешкода біометричного паспорта як
передумови для безвізового в’їзду наразі не повинна перешкоджати втечі!

Шляхи евакуації повинні залишатися відкритими, тобто кордони не повинні бути закриті для
людей з України, а також мають бути відкриті для громадян інших країн. Згідно з
повідомленням від 25 лютого 2022 року, Словаччина, наприклад, відкрила кордони для
біженців і пропускає українців без документів. Біженці з Сирії, Афганістану, Чечні та Сомалі,
серед інших, живуть в Україні і тепер можуть бути змушені знову тікати.

Що відбувається з людьми з України, які вже перебувають у Німеччині?

За даними центрального реєстру іноземців, у Німеччині проживає близько 150 тисяч громадян
України, переважна більшість з яких мають посвідку на проживання. Низька чотиризначна
цифра, ймовірно, буде в процесі надання притулку, близько 3000, ймовірно, будуть жити тут з
терпимістю, тобто будуть змушені покинути країну. Крім того, тут перебуває невідома кількість
людей, наприклад, у гостях у родичів.

Федеральне міністерство внутрішніх справ у розпорядженні від 24 лютого 2022 року надіслало
до міністерств внутрішніх справ федеральних земель таку інформацію:

•

Зазвичай, щоб отримати дозвіл на проживання, на додаток до інших вимог, особа
відповідно до розділу 5 (2) Закону про проживання повинна в’їхати в країну з
відповідною візою – наприклад, для подальшої імміграції подружжя. У випадку з
Україною, на думку Федерального міністерства внутрішніх справ, наразі недоцільно
компенсувати візову процедуру, тобто їхати з Німеччини в Україну, щоб звідти подати
заяву на отримання візи (Стаття 5 (2) речення 2 альтернатива 2 AufenthG).

Це означає, що українці, які перебувають у Німеччині чи в’їжджають до Німеччини без візи та
відполнують умови щодо довгострокового дозволу на проживання (наприклад, для
возз’єднання сім’ї, для навчання чи кваліфікованої роботи), можуть подати заяву на це до
місцевих міграційних органів.

Дозвіл на проживання протягом 90 днів після короткочасного безвізового перебування:
Федеральне міністерство внутрішніх справ також стверджує, що українці, які перебувають у
Німеччині без візи, можуть отримати дозвіл на проживання ще на 90 днів відповідно до розділу
40 AufenthV, оскільки діє виняткова справа відповідно до статті 20 п. 2 Шенгенської
імплементаційної конвенції. У цих випадках, згідно з Федеральним міністерством внутрішніх
справ, дозвіл на проживання для цілей, не передбачених Законом про проживання, має бути
виданий відповідно до розділу 7, параграф 1, пункт 3 Закону про проживання.

Після закінчення терміну дії візи або безвізового статусу українці можуть подати заявку на
продовження ще на 90 днів у місцевому імміграційному офісі.

Укази Федерального міністерства внутрішніх справ не є обов'язковими для федеральних
земель, але загалом дотримуються. Це має бути терміново з цим указом, оскільки необхідне
безбюрократичне та швидке продовження посвідок на проживання. Відповідно до Візового
кодексу ЄС, люди без біометричного паспорта, які перебувають у Німеччині або в’їжджають до
Німеччини з гостьовою візою, також мають можливість продовжити візу на 90 днів.

Це означає, що українці, які перебувають у Німеччині без візи чи з гостьовою візою, чи
в’їжджають до Німеччини після закінчення терміну дії їхньої візи чи безвізового статусу,
можуть подати заяву на продовження ще на 90 днів у місцевому офісі реєстрації іноземців і
не мають повернутися, тобто до своїх родичів або друзів можуть залишитися всередині.

Однак ці положення прямо не охоплюють громадян України, які перебувають у процедурі
надання притулку або мають лише терпимість. Наразі процедури надання притулку заявниками
зі Сходу України переважно відхилялися з посиланням на можливість захисту на Західній
Україні. Цю практику прийняття рішень доведеться змінити в осяжному майбутньому. Люди, які
перебувають у Німеччині або зараз приїжджають до Німеччини і хочуть подати заяву про
надання притулку, повинні не лише з цієї причини звертатися за індивідуальною
консультацією.

Щоб захистити українців, які зобов’язані покинути країну, і забезпечити їм безпеку, федеральні
землі мають надати цій групі людей дозвіл на проживання відповідно до статті 23 (1) Закону
про проживання, для якого Федеральне міністерство Інтер'єр повинен оголосити необхідну
згоду. З огляду на драматичний розвиток подій, також вказується офіційне призупинення
депортацій.

Який «тимчасовий захист» пропонує міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер?

Згідно з повідомленням ЗМІ, застосування так званого «тимчасового захисту» (розділ 24 Закону
про проживання) було порушено в перемиканні між федеральним міністром внутрішніх справ
Ненсі Фазер та міністрами внутрішніх справ і сенаторами федеральних земель. Цей статус
випливає з європейської директиви про «мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у
разі масового напливу переміщених осіб» (Директива 2001/55/EC).

Застосування цього стандарту вимагає відповідного рішення Ради ЄС кваліфікованою більшістю
про існування «масового припливу переміщених осіб». Як наслідок, «тимчасовий захист»
застосовуватиметься до групи людей, визначених у рішенні Ради у всіх країнах-членах ЄС
(стаття 5 Директиви 2001/55/EC).

Наразі немає жодних ознак того, що активація «тимчасового захисту» знайде більшість між
європейськими державами.

Через необхідну політичну більшість в ЄС ця директива ніколи не застосовувалася – навіть під
час великої кількості заяв про надання притулку в 2015 році.

«Тимчасовий захист» спочатку діє протягом одного року і може бути автоматично подовжено
двічі на шість місяців (ст. 4, параграф 1 Директиви 2001/55/EC). На додаток до закінчення

терміну дії захисту, це також може бути скасовано новим рішенням Ради, якщо можливе
безпечне та постійне повернення (ст. 6, параграф 1 lit. b Директиви 2001/55/EC). Бенефіціари
можуть вільно подати заяву про надання притулку під час захисту (стаття 17 Директиви
2001/55/EC).

Наразі немає жодних ознак того, що активація «тимчасового захисту» знайде більшість між
європейськими державами - навіть якщо шанси на це будуть вищими останних кілька років з
огляду на загальний жах російського вторгнення та запевнення щодо прийняття біженців з
України.

