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AUSLÄNDER- UND PASSAMT
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Інформаційний бюлетень про гарантії тимчасового захисту, статус «S» у зв'язку з
війною на Україні в 2022 році
1. Що таке тимчасовий захист – статус «S»?
Уряд Ліхтенштейну прийняв 15 березня 2022 року постанову про надання
тимчасової гарантії захисту для певних груп осіб з України (Постанова «Про
захист України»). Постанова «Про захист України» набрала чинності 16 березня
2022 року. Таким чином, всі особи, які приналежать до певної групи, визначеної
в Постанові «Про захист України», отримують право на тимчасове перебування
в Ліхтенштейні. Особи з даним статусом перебування не зобов'язані проходити
через звичайну процедуру розгляду клопотань про надання притулку. Це
полегшить систему надання притулку, і люди швидко отримають ясність щодо
свого статусу перебування в Ліхтенштейні.
2. Хто може подавати заяву на отримання статусу захисту «S»?
1) Громадяни України в пошуках захисту, які проживали в Україні до 24 лютого
2022 року; до таких прирівнюються також громадяни України в пошуках
захисту, які вже легально перебували в Ліхтенштейні до 24 лютого 2022
року;
2) Особи з іншим громадянством або особи без громадянства в пошуках
захисту, які отримали статус міжнародного або національного захисту в
Україні до 24 лютого 2022 року, і які не можуть безпечно і назавжди
повернутися в країну їх походження або громадянства;
3) Особи інших національностей або особи без громадянства в пошуках
захисту, які можуть на підставі посвідки на проживання довести те, що вони
мали дійсний дозвіл на проживання в Україні на 24 лютого 2022 року і не
можуть безпечно і назавжди повернутися до себе на батьківщину або в
рідну країну.
Для отримання статусу тимчасового захисту необхідно належати до однієї із
зазначених вище груп і не мати підстав для виключення з тимчасового захисту
відповідно до ст. 3 Постанови «Про захист України» (Ukraine‐SchutzV).
3. Як я можу подати заяву на отримання статусу захисту «S»?
Якщо Ви вже перебуваєте в Ліхтенштейні переконливо просимо Вас заздалегідь
зателефонувати нам по телефону: +423 236 6141 або відправити нам лист по
електронній пошті asyl@llv.li, щоб домовитися про попередній запис із
зазначенням точної дати і часу на прийом для подачі заяви.
Ви також можете звернутися безпосередньо до Відомства у справах іноземців
та Бюро паспортів (APA) в години роботи стійки, а в неробочі години стійки – в
Національну поліцію Ліхтенштейну. Якщо Ви з'явитеся без попереднього
запису, Вам, можливо, доведеться трохи почекати.
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Для реєстрації Вам необхідно з'явитися особисто у Відомство, де з Вами буде
проведено вступну співбесіду. При цьому, крім іншого, Вам вручати
інформаційні бюлетені, будуть зареєстровані Ваші персональні дані, зняті
відбитки пальців і в базах даних будуть проведені деякі уточнення. Крім того,
на першому етапі відповідно до вимог Закону «Про притулок» (AsylG) і
Постанови «Про притулок» (AsylV) будуть вилучені наявних у Вас посвідчень
особи та проїзних документів, а також конфісковані майнові цінності (готівкові
кошти).
4. Як я можу отримати рішення про статус захисту?
Відомство у справах іноземців та Бюро паспортів (APA) виносить письмове
рішення, згідно з яким Ви отримуєте статус захисту. Одночасно Ви отримаєте
посвідчення особи категорії «S», в якому міститься інформація про Ваш статус.
Термін дії посвідчення особи обмежений максимум на один рік і може бути
продовжений. Разом з посвідченням особи категорії «S», Вам також будуть
повернуті назад всі Ваші раніше вилучені оригінали проїзних документів.
5. Які мої права та обов'язки зі статусом захисту «S»?
Особи з тимчасовим захистом категорії «S» мають в основному майже ті ж
права, що й особи, які клопотають про надання притулку, і тимчасово прийняті
особи.
Відповідно до Закону «Про притулок» та Постанови «Про притулок» (AsylV) Вам
будуть надані соціальні допомоги, гроші на кишенькові витрати, розміщення та
обслуговування, а також будуть оплачені страхові внески та витрати, понесені в
рамках обов'язкового медичного страхування. Статус захисту «S» дозволяє
дітям шкільного віку відвідувати школу, а дорослим – займатися трудовою
діяльністю. Як і щодо інших працюючих осіб, з числа тих, хто шукає притулок,
застосовується поступка (цесія або передача) заробітної плати та отримання
згоди на працевлаштування від Відомства у справах іноземців та Бюро
паспортів (APA). З посвідченням особи категорії «S» спільно з Вашим чинним
визнаним (закордонним) паспортом Вам дозволяється вільно пересуватися в
країнах Шенгенської зони без спеціального дозволу від Відомства у справах
іноземців та Бюро паспортів і повертатися назад в Ліхтенштейн.
6. Чи повинен я переїхати в центр прийому зі статусом «S»?
Ні. Ви можете продовжувати жити у родичів або знайомих. Всілякі витрати на
оренду житлового приміщення, однак, компенсуватися не будуть. Проте Ви
будете отримувати згадані допомоги по соціальному забезпеченню та
підтримці.
7. Чому даний статус є тимчасовим?
Тимчасове надання статусу захисту – це є статус перебування, який
орієнтований на повернення. У разі істотного поліпшення ситуації
передбачається, що надання статусу захисту буде скасовано урядом і виникне
можливість повернення в Україну.
8. Скільки людей з України буде прийнято?
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Ліхтенштейн готовий брати участь у прийомі українців у дусі солідарності.
Встановленого ліміту (квот) при цьому не існує.

