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Інформація для осіб, які були вимушені
покинути територію України та
потребують захист
Наведена інформація стосується усіх осіб, які проживали на території України, були
вимушені через воєнні дії покинути її та шукають захисту в Німеччині.
На даний час особи з України мають право в’їжджати на територію Німеччини, принаймні, до
23.05.2022 року без необхідної на те візи, а також мають право знаходитись на території
Німеччини, вільно пересуватись або подорожувати без посвідки на тимчасове проживання.
1. Тимчасовий захисток згідно ст.24 Закону про перебування
Радою Європейського Союзу створено можливість особам, які були вимушені покинути
територію України, отримати тимчасовий захист у країнах-членах Європейського Союзу з
виконавчим рішенням ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року. Зазначене рішення відповідає
німецькому законодавству та реалізується ст.24 Закону про перебування, трудову діяльність
та інтеграцію іноземних громадян у Німеччині.
1.1 Хто має право на захист?
а) Громадяни України, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року;
б) Особи, які не мають громадянства, а також громадяни інших третіх країн, окрім
України, які користувалися міжнародним або еквівалентним національним правом
захисту в Україні до 24 лютого 2022 року;
в) Члени родин зазначених у пункті А та Б (подружжя, а також партнери які перебували у
постійних відносинах те не були офіційно зареєстрованим подружжям, неповнолітні
діти, інші близькі родичі);
Отримати захист мають право також:
г) Особи без громадянства та утриманці інших країн, крім України, які можуть довести
законне перебування в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі посвідки
короткострокового та/або безстрокового проживання, виданого у відповідності з
українським законодавством і які не в змозі безпечно та постійно проживати в країні
походження;
д) Громадяни третіх країн, які не є громадянами України та які, як було доведено,
законно, короткостроково (менше ніж 90 днів) перебували на території України до 24
лютого 2022 року та не можуть повернутися в країну походження безпечно та
довгостроково;
е) Громадяни України, які вже знаходяться на території Німеччини та мають право на
проживання, але термін дії якого закінчується і продовження юридично неможливе.
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Зазначені особи повинні були в’їхати до Німеччини з 24 лютого 2022 року або незадовго до
цього. Також враховуються особи, які перебували на території ЄС незадовго до цієї дати,
наприклад у відпустці чи у відрядженні і не можуть через воєнні дії повернутися до України.
Для осіб зазначених у пункті Е дата в’їзду не має значення.
Перелік додаткових пільгових груп осіб в даний час з’ясовується та доповнюється.
Інформація про належність до громадянства України та/або офіційний статус перебування та
проживання на території України повинен бути підтверджений, за можливістю, офіційним
документом.
2. Де я можу подати заяву на отримання дозволу проживання відповідно до
ст. 24?
-

Відповідальним органом надання посвідки на проживання є Імміграційна служба за
місцем вашого проживання.
Якщо ви ще не маєте місця проживання в Німеччині, Ви маєте право зв’язатися з
Управлінням у справах іноземних громадян вашого місцезнаходження.

3. Що дозволяє мені отримати дозвіл на проживання відповідно до ст.24 ?
-

Ви отримаєте документ, який дозволяє Вам підтвердити законне перебування на
території Німеччини.
Ви отримаєте посвідку на проживання терміном приблизно на 2 роки з моменту
в’їзду, максимум до 4 березня 2024 року.
Ви отримаєте право на отримання соціальних допомог, якщо не в змозі самостійно
забезпечувати себе.
Ви отримуєте можливість відвідувати інтеграційні курси та вивчати німецьку мову.
Вид на проживання надає можливість офіційного працевлаштування та вільний
доступ до ринку праці в Німеччині. Дозвіл на роботу необхідно подати окремо.
З посвідкою на проживання Ви маєте можливість на возз’єднання сім’ї, якщо вони
самі ще не мають права на гарантію захисту (див. вище під 2)
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4. Клопотання про надання притулку або міжнародний захист відповідно до
Женевської конвенції
Відповідно до Женевської конвенції особи, які вимушені покинути територію України через
війну, мають можливість звернутися за притулком та міжнародним захистом.
Звертаємо Вашу увагу на те, що тимчасовий захист відповідно зі ст. 24 Закону про
перебування є пріоритетним. Але у Вас є можливість подати заяву на притулок та отримання
статусу біженця в будь-який час. Однак, слід зазначити, що процедура надання притулку
особам, які мають посвідку на перебування відповідно до ст.24 Закону про проживання, діє
як мінімум до тих пір, поки вид на проживання діє відповідно до вищезгаданої статті. Якщо ви
маєте бажання все ж таки отримати статус біженця, вам доведеться відмовитись від
тимчасового захисту та виду на проживання за ст.24
Таким чином, клопотання про надання притулку та отримання статусу біженця, може бути
цікавим для осіб які не входять до переліку пільгової групи відповідно до п 1.1.
Якщо Ви не впевнені у належності до перелічених пільгових категорій у п.1.1, або маєте
право на інший вид проживання, наприклад навчання або трудову діяльність, ви маєте
можливість уточнити це в Управлінні у справах іноземних громадян, перш ніж подавати заяву
на отримання притулку та статусу біженця.
При проведенні процедури надання притулку та статусу біженця слід враховувати:
-

Індивідуальне переслідування повинно бути доведено в окремих випадках, що
призводить до значно більш тривалого терміну проведення процедури.
На час процедури існують обмеження у вільному пересування на території Німеччині,
відвідуванні інтеграційних курсів, а також працевлаштуванні.
У разі закінчення терміну дії або припинення дії посвідки на проживання відповідно до
ст.24 Закону про проживання Ви також маєте право подати заяву на отримання
притулку та статусу біженця пізніше у будь-який час.
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