
Тимчасовий захист 

                    (Закон про міжнародний та тимчасовий захист Офіційний Вісник 70/15, 127/17) 
 
Прибувшим/розселеним особам з України буде надано тимчасовий захист у Республіці 
Хорватія. 
Тимчасовий захист – це захист термінового та тимчасового характеру, що вводиться на 
підставі рішення Ради Європейського Союзу про наявність масового припливу 
переселених осіб. 

Тимчасовий захист - це захист, наданий у надзвичайній ситуації, у випадках масового 
напливу або загрозливого масового припливу переселенців з третіх країн, які не можуть 
повернутися до країни походження, особливо якщо існує ризик того, що через цей 
масовий приплив неможливо ефективно провести процедуру надання міжнародного 
захисту,  для захисту інтересів переселенців та інших осіб, які шукають захисту. 
Уряд Республіки Хорватія приймає рішення про введення тимчасового захисту на підставі 
рішення Ради Європейського Союзу про наявність масового напливу переселенців. 
Тимчасовий захист надається терміном на один рік з можливістю продовження 
максимум на 3 роки. 

Тимчасовий захист припиняється після закінчення 3-річного періоду або за рішенням 
Ради Європейського Союзу. Іноземець, що перебуває під тимчасовим захистом в 
Республіці Хорватія, має право: 

- Проживання на час тимчасового захисту 
- Iдентифікаційна картка видається на один рік і може бути продовжена максимум на 3 
роки, і вважається дозволом на проживання в Республіці Хорватія. Iдентифікаційна картка 
іноземця, який/яка перебуває під тимчасовим захистом, видаэться поліцейським 
управліннм або відділенням поліції за місцем проживання іноземця. 
- Основні засоби для життя та проживання 
- Охорона здоров'я, що включає невідкладну медичну допомогу, а для вразливих груп – 
відповідна медична та інша допомога. Витрати на охорону здоров'я оплачуються з 
державного бюджету з посади міністерства, відповідального за охорону здоров'я 
- Початкова та середня освіта та перепідготовка та додаткове навчання на тих самих 
умовах, що й громадянин Хорватії 
- Інформація про права та обов'язки, надана Міністерством Внутрішніх Справ 
- Робота без дозволу на проживання та роботу або довідки про реєстрацію з місця 
роботи, навчання дорослих, пов'язане з працевлаштуванням, підвищення кваліфікації та 
набуття практичного досвіду роботи 
- Возз'єднання сім'ї. Заява про возз’єднання сім’ї подається іноземцем, що перебуває під 
тимчасовим захистом, або членом його сім’ї, який бажає приїхати до Республіки Хорватія. 
- Свобода віросповідання 
 
Іноземець, який перебуває під тимчасовим захистом, має право звернутися за 
міжнародним захистом (статус біженця). Намір подається до найближчого відділення 
поліції. 

Більш детальну інформацію можна знайти в Законі про міжнародний і тимчасовий захист 
(ОГ 70/15, 127/17), а конкретно про тимчасовий захист у статтях 78-92.  


