
 

 

Довідник з юридичної допомоги в Іспанії для громадян 

України, яким довелося втікати від збройного конфлікту в 

своїй країні 

 
(Цей довідник буде оновлюватися відповідно до конкретних інструкцій, 
виданих Міністерством внутрішніх справ, управління соціального 
залучення та міграції, та іншими компетентними органами з цього 
приводу). 
 
ЩО ВСТАНОВЛЕНО ДИРЕКТИВОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО 

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 

   

1. Українцям не потрібна віза для в‘їзду та перебування в 

Шенгенській зоні протягом 3 місяців. Незважаючи на те, що на 

внутрішніх кордонах Шенгенської зони перевірки відсутні, 

держави можуть тимчасово їх відновити.  

2. Не враховуючи систему «розподілу» (переселення біжінців), 

люди яким довелося втікати з України можуть осісти там, де 

вони хочуть в залежності від їхніх сімейних чи особистих зв‘язків.  

3. 4 березня було схвалено рішення про запуск Директиви ЄС 

2001/55/ЕС про тимчасовий захист. Це рішення вже 

опублікували в Офіційному віснику Євросоюзу. 

4. Це рішення передбачає застосування Директиви та доступ до 

системи тимчасового захисту. Особи, на яких поширюється 

тимчасовий захист: 

 

4.1. Люди, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або 

після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ, а 

саме: 



 

4.1.1. Українці, які проживали на тереторії України до 24 лютого 2022 

року.  

4.1.2. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, які 

користувалися міжнародним захистом або еквівалентним 

національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року.  

4.1.3. Члени сімей перших двох категорій.  

 

4.2. Також поширюється Директив про  тимчасовий захист на 

громадян третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 

2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, 

виданого відповідно до законодавства Укараїни, та які не можуть 

повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї країни 

або регіону походження.  

 

4.3. Відповідно до статті 7 Директиви 2001/55/ЄС країни-члени ЄС 

можуть застосовувати рішення про тимчасовий захист до осіб, які 

законно проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року, та які не 

можуть повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї 

країни або регіону проживання (студенти по обміну, сезонні 

працівники). 

 

4.4. Щодо розділу 1 с) вважатися членами сім’ї, за умови, що сім‘я 

вже перебувала і проживала в Україні до 24 лютого 2022 року будуть 

наступні:  

 

4.4.1. Чоловік/дружина, включаючи і незареєстровані шлюбні 

відносини (якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС, 

відповідно до національного законодавства з питань імміграції).  



 

4.4.2. Неповнолітні неодружені діти (осіб зазначених в розділі 1, a) чи 

b)) або діти їх чоловіка/дружини без різниці, чи вони народжені у 

шлюбі чи поза шлюбом, чи усиновлені. 

4.4.3. Інші їх близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім‘ї 

на момент виникнення обставин, пов‘язаних із масовим напливом 

переміщених осіб, і які повністю або переважно перебували на 

утриманні осіб, зазначених в розділі 1, a) і b). 

 

1. Термін, на який надається тимчасовий захист, становить 1 рік з 

можливістю продовження від 6 місяців до 3 років.  

2. Права осіб, які користуються тимчасовим захистом: 

• Дозвіл на проживання та працевлаштування на один рік з 

можливістю продовження ще на 2 роки.  

• Доступ до освіти та професійно-технічного навчання. 

• Соціальна допомога та належне житло. 

• Доступ до медичного обслуговування.  

7. Можливість відмови переміщеній особі у наданні тимчасового 

захисту є передбаченим в разі вагомих підставин вважати, що ця 

особа вчинила злочин проти миру, війни чи людства, чи тяжкий 

злочин неполітичного характеру, або була засуджена за дії, що 

суперечать цілям і принципам ООН, також якщо держава вважає 

цю особу загрозою безпеки приймаючої держави або її 

громадян. 

8. Запит на тимчасовий притулок 

Подати заяву на тимчасовий притулок можна у відділенні поліції за 

обраним місцем проживання. Особа, яка подає заяву має 

підтвердити свій український статус паспортом, ID-карткою, або 

іншим документом, що підтверджує особу, і також надати 2 

фотографії як на паспорт або ID-картку. 



 

 

ДЕ ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ 
 
Національна Асоціація Адвокатів Іспанії  рекомендує спеціалізовані 
та безкоштовні юридичні консультації, які надаються колегіями 
адвокатів через їхні служби юридичної допомоги з питань імміграції.  
 
Люди, зацікавлені в отриманні такої консультації, повинні звернутися 
до найближчої колегії адвокатів, де вони можуть запросити прийом з 
адвокатом. 
 
Служби юридичної консультації (Servicio de Orientación Jurídica - SOJ), 
які підпорядковуються колегіям адвокатів, є відповідальними за 
попереднє надання консультацій заявникам на безкоштовну 
юридичну допомогу, а також за звітування про дотримання 
необхідних вимог щодо визнання зазначеного права.  
 

• Куди звертатися щоб отримати юридичну консультацію (Колегії 
адвокатів) 
 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/consulta-los-colegios-de-la-
abogacia-con-servicios-especificos-para-refugiados-ucranianos/ 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНЕ ВІДЕО 
 

Цей довідник підготовлено підкомітетом з питань імміграції та 

міжнародного захисту Національної Асоціації Адвокатів Іспанії для 

людей, яким довелося втікати із зони конфлікту в результаті 

військового вторгнення російських військ в Україну. 

 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/consulta-los-colegios-de-la-abogacia-con-servicios-especificos-para-refugiados-ucranianos/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/consulta-los-colegios-de-la-abogacia-con-servicios-especificos-para-refugiados-ucranianos/
https://www.youtube.com/watch?v=_F_xrDaf4UM

