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Статья посвящена анализу проблемы вы-
нужденной миграции. Обращается внимание 
на значительную историческую основу данной 
проблемы и недостаточный уровень научных 
исследований, учитывая актуальные события 
в Украине.
Обозначено понятие «беженец», его сущ-

ностные свойства. В статье содержится ана-
лиз объема прав, обязанностей и ограничений, 
связанных с обретением статуса беженца. Для 
выполнения поставленных задач детально из-
учены соответствующие международно-право-
вые акты, в частности, Конвенция о статусе 
беженцев 1951 года и Протокол к ней, Дирек-
тива Совета 2001/55/ЕС.
Выделены ключевые понятия «временная 

защита», «массированный наплыв», с помо-
щью которых сформулированы общие черты и 
основные отличия между статусом беженца и 
лицом, нуждающимся в временной защите. К 
отличиям отнесены разная правовая основа, 
разная процедура приобретения, срок действия 
статусов и правовые последствия. Кроме того, 
обращается внимание на количественную ха-
рактеристику. Статус беженца связывается с 
индивидуальной потребностью лица, как пра-
вило, вызванного признаком расовой принад-
лежности, религии, гражданства, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или 
политическим взглядам. Временная защита – 

это коллективная необходимость, характери-
зующаяся массированностью выезда, то есть 
носит глобальный характер.
На основе Решения Совета (ЕС) 2022/382, 

принятого в качестве ответа на начало пол-
номасштабного вторжения на территорию 
Украины, охарактеризованы преимущества 
и недостатки получения статуса беженца по 
сравнению с получением временной защиты.
Для подтверждения рекомендуемой воз-

можности государств-членов ЕС расширять 
каталог гарантированных Директивой прав 
проанализированы положения закона Респу-
блики Польша, принятого в связи с вооружен-
ным конфликтом.
Вывод статьи – наличие существенной 

разницы между статусом беженца и времен-
ной защиты, а также необходимость дальней-
шего совершенствования международного со-
трудничества для быстрого регулирования на 
глобальные проблемы.
Ключевые слова: статус беженца, времен-

ная защита, вынужденный выезд.

Постановка проблеми
Вимушена міграція – це одна з глобаль-

них проблем, яка довгий час супроводжу-
вала світове співтовариство та ставала те-
мою для дискусій у більшості міжнародних 
організаціях. Початок повномасштабної 
війни в Україні став справжнім індикато-
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ром готовності країн оперативно реагува-
ти на гостру проблему потреби в захисті та 
консолідувати сили для надання притулку 
особам, які цього потребують. За даними 
Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців, станом на 6 грудня 2022 
року в країнах ЄС зареєстровано більше 
семи мільйонів осіб, що звернулися за на-
данням тимчасового захисту [1].

Мета і завдання дослідження
Однією з проблем, які необхідно вирі-

шити в цих обставинах, є відмежування по-
няття «біженець» від осіб, що потребують 
тимчасового захисту. Окреслення сутності 
цих статусів, визначення їх характерних 
рис є надзвичайно актуальним напрямком 
досліджень, адже безпосередньо впливає 
на обсяг прав та обов’язків, а також право-
ві наслідки володіння статусом. 

Стан дослідження проблеми
Сутності феномену біженства присвя-

чена значна кількість наукових праць за-
рубіжних та вітчизняних учених. Тим не 
менше, тематикою їх є аналіз загальних 
положень міжнародного законодавства та 
нормативно-правових актів з точки зору 
забезпеченості прав вимушено переміще-
них осіб в Україні. 

Наукова новизна дослідження
Ситуація, що склалася, наразі вимагає 

перенесення уваги на становище україн-
ських громадян, що виїхали після 24 лю-
того 2022 року. 

Виклад основного матеріалу
У міжнародному праві термін «біже-

нець» знайшов своє закріплення незадов-
го після Другої світової війни. Конвенція 
про статус біженців 1951 року, прийнята 
в Женеві, стала одним з договорів, що за-
початкували розвиток нормативної бази 
у сфері прав людини та наразі входить до 
ряду найбільш ратифікованих [2]. Понят-
тя «біженець», сформульоване в Конвен-
ції, було запозичено в законодавства біль-
шості країн, зокрема й України, яка при-
єдналася до договору 10 січня 2002 року 
[3]. Його прийнято розуміти в комплексі 

з Нью-Йоркським протоколом 1967 року, 
який виключив з визначення часові та гео-
графічні рамки й відповідно зробив його 
універсальним, актуальним та прийнят-
ним для забезпечення дотримання прав і 
свобод людини в майбутньому [4].
Відповідно до зазначених документів, 

біженець – це особа, яка внаслідок певних 
подій і через обґрунтовані побоювання 
стати жертвою переслідувань за ознакою 
расової належності, релігії, громадянства, 
належності до певної соціальної групи чи 
політичних поглядів знаходиться за меж-
ами країни своєї національної належності 
і не в змозі користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися таким 
захистом внаслідок таких побоювань; або, 
не маючи визначеного громадянства і зна-
ходячись за межами країни свого колиш-
нього місця проживання в результаті по-
дібних подій, не може чи не бажає повер-
нутися до неї внаслідок таких побоювань.
Конвенція передбачає основний пе-

релік прав, які мають надаватися людям, 
змушеним тікати зі своєї країни. До них 
належать захист від вислання, відсутність 
покарання за нелегальний  в’ї зд на терито-
рію договірної  держави, право на працю, 
право на житло, право на освіту, право на 
державну допомогу та підтримку, право на 
свободу віросповідання, право на доступ 
до судів та на справедливий  розгляд, пра-
во на свободу пересування по території , 
право на оформлення посвідчення особи 
та прої зних документів. Цей ряд прав є 
базисним та може бути розширеним за-
конодавством окремих країн, або ж зву-
женим (через неможливість застосування 
певних положень), хоча це не рекоменду-
ється УВКБ ООН [2].
Крім того, проблеми біженства регу-

люються Дублінською Конвенцією 1990 
року, що була присвячена процедурі при-
йняття країнами-членами заяв на надання 
притулку, зокрема умовам доступу особи 
до відповідного права, відповідальності 
держав, співпраці та взаємного обміну ін-
формацією [4].
Поняття «тимчасовий захист», у свою 

чергу, закріплене в Директиві Ради 
2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року про 
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мінімальні стандарти для надання тим-
часового захисту у разі масового напливу 
переміщених осіб та про заходи, що спри-
яють збалансованості зусиль між держава-
ми-членами щодо прийому таких осіб та 
відповідальності за наслідки такого при-
йому. Директива спрямована саме на регу-
лювання статусу переміщених осіб, якими 
визначаються громадяни третіх країн або 
особи без громадянства, які були змуше-
ні покинути свою країну чи регіон похо-
дження, або евакуйовані, зокрема у відпо-
відь на звернення міжнародних організа-
цій, і не можуть повернутися у безпечних 
та стабільних умовах через ситуацію, що 
складалася у цій країні, і які підпадають 
під дію Женевської конвенції або інших 
міжнародних чи національних докумен-
тів, які надають міжнародний захист. Для 
таких осіб передбачена виняткова проце-
дура тимчасового захисту, яка має забез-
печити негайний тимчасовий захист для 
осіб, які не можуть повернутися до країни 
свого походження [6]. 
Тобто першою суттєвою відмінністю є 

різна правова основа функціонування ана-
лізованих понять. Проте головна різниця 
полягає в тому, що статус біженця – це ін-
дивідуальне, гарантоване міжнародними 
конвенціями право. Тоді як право на тим-
часовий захист є колективним, не перед-
бачає звернення з індивідуальними заява-
ми та проходження адміністративної про-
цедури її розгляду. Саме тому в Директиву 
включено поняття «масований наплив», 
тобто прибуття великої кількості осіб, що 
є фактором застосування процедури тим-
часового захисту.
Знаковим для перевірки дії механізму 

тимчасового захисту стало Рішення Ради 
(ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, 
яким констатовано наявність масованого 
напливу через широкомасштабне втор-
гнення в Україну. Тим самим вперше ак-
тивовано дію Директиви [7].
Процедура отримання тимчасового 

захисту з огляду на свій масштаб та не-
відкладність є максимально спрощеною 
та швидкою і розпочинається з момен-
ту перетину кордону держави-члена ЄС. 
Статус біженця надається лише в рамках 

спеціального адміністративного процесу, 
що може займати близько шести місяців 
та може різнитися відповідно до законо-
давства кожної окремої країни. При цьому 
особа, що претендує на нього, має дотри-
муватися обмежень, як-от: заборона пра-
цевлаштування, заборона виїзду з країни, 
вилучення паспорту.
Обсяг прав, який отримують ці катего-

рії осіб, є доволі близьким. До них можна 
віднести право на проживання, доступ до 
житла, медичну допомогу, соціальну до-
помогу, доступ до праці. Проте у випад-
ку тимчасового захисту особа отримує ці 
можливості одразу, що становить перевагу 
цього режиму. 
Ще ряд переваг було сформульовано 

безпосередньо Радою Європейського Сою-
зу, яка зазначила, що права, якими супро-
воджується тимчасовий  захист, зменшу-
ють потребу переміщених осіб терміново 
шукати міжнародного захисту і, як наслі-
док, зменшують ризик перенавантаження 
ї хніх систем притулку, оскільки вони зво-
дять формальності до мінімуму через не-
відкладність ситуації . Крім того, було за-
значено про вільне пересування країнами 
ЄС – відповідно можливість державу-член, 
у якій  особа хотіла б реалізувати право або 
приєднатись до своєї  сім’ї  і друзів з діаспо-
ри, що також сприятиме балансу зусиль 
між державами-членами [7]. 
Варто зазначити, що отримання тим-

часового захисту не надає особі автоматич-
ного статусу біженця. Разом з тим, особа не 
позбавляється права на його отримання у 
порядку, встановленому законодавством 
відповідної держави. 
Термін дії статусів теж відрізняється. 

Відповідно до Директиви тривалість тим-
часового захисту становить один рік та 
може бути автоматично продовжений на 
шестимісячні строки протягом максимум 
одного року. Статус біженця надає особі 
право безстрокового перебування на те-
риторії відповідної держави. 
Як уже було вказано, Директива вста-

новлює лише мінімальні гарантії захисту, 
а кожна країна деталізує загальні поло-
ження та встановлює процедури шляхом 
прийняття відповідного законодавства. 
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Прикладом оперативного реагування на 
події є прийняття Польщею спеціального 
закону «Про допомогу громадянам Укра-
їни у зв’язку зі збройним конфліктом на 
території цієї держави» [7]. Цей закон 
приділяє увагу, зокрема, правам грома-
дян України, які перебувають легально 
на території Республіки Польща (у тому 
чисті особливим правам для студентів, ви-
кладачів вишів або наукових працівників, 
правилам доручення виконання роботи; 
правилам продовження періодів легаль-
ного перебування; терміну чинності доку-
ментів, що стосуються в’їзду та перебуван-
ня на території держави. Також містяться 
положення щодо утворення спеціального 
фонду для надання допомоги, процедури 
її надання. Окремі статті присвячені осо-
бливим заходам у сфері освіти, виховання, 
опіки над дітьми і учнями та правилам ор-
ганізації роботи вищих навчальних закла-
дів.
У відповідь на вищезазначений акт 

Верховна Рада України прийняла закон, 
що підкріплює правові гарантії польських 
громадян, що перебувають на території 
нашої держави – таким чином реалізову-
ючи принцип взаємності та дружного спі-
віснування.

 Отже, аналіз проблематики вимуше-
ної міграції через призму обставин, ви-
кликаних початком повномасштабної 
війни, ще раз підтвердив необхідність 
подальшого вдосконалення інститутів 
біженства та тимчасового захисту. По-
ставши викликом для світової спільноти 
ще під час Другої світової війни, вони 
не втрачають своєї актуальності і нара-
зі. Важливою є сутнісна різниця статусу 
біженця та особи, що потребує тимчасо-
вого захисту, адже тягне за собою різні 
юридичні наслідки.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу проблеми ви-

мушеної міграції. Звертається увага на зна-
чне історичне підґрунтя цієї проблеми та не-
достатній рівень наукових досліджень з огляду 
на актуальні події в Україні. 
Окреслено поняття «біженець», його сут-

нісні характеристики. У статті міститься 
аналіз обсягу прав, обов’язків та обмежень, 
пов’язаних з набуттям статусу біженця. Для 
виконання поставлених завдань детально ви-
вчено відповідні міжнародно-правові акти, зо-
крема Конвенцію про статус біженців 1951 
року та Протокол до неї, Директиву Ради 
2001/55/ЄС. 
Виділено ключові поняття «тимчасовий 

захист», «масований наплив», за допомогою 
яких сформульовано спільні риси та осно-
вні відмінності між статусом біженця та 
особи, що потребує тимчасового захисту. До 
відмінностей віднесено різну правову основу, 
різну процедуру набуття, термін дії статусів 
та правові наслідки. Крім того, звертається 
увага на кількісну характеристику. Статус 
біженця пов’язується з індивідуальною потре-
бою особи, яка, як правило, викликана озна-
кою расової належності, релігії, громадян-
ства, належності до певної соціальної групи 
чи політичних поглядів. Тимчасовий захист 
– це колективна необхідність, що характери-
зується масованістю виїзду, тобто має гло-
бальний характер. 
На основі Рішення Ради (ЄС) 2022/382, 

прийнятого як відповідь на початок повно-
масштабного вторгнення на територію Укра-
їни охарактеризовано переваги та недоліки 
отримання статусу біженця в порівнянні з 
отриманням тимчасового захисту. 
Для підтвердження рекомендованої мож-

ливості держав-членів ЄС розширювати ката-
лог гарантованих Директивою прав проаналі-
зовано положення закону Республіки Польщі, 
прийнятого у зв’язку зі збройним конфліктом. 
Висновком статті є наявність суттєвої 

різниці між статусом біженця та тимчасо-
вого захисту, а також необхідність подальшо-
го вдосконалення міжнародної співпраці задля 
швидкого регулювання на глобальні проблеми.
Ключові слова: статус біженця, тимчасо-

вий захист, вимушений виїзд. 
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STATUS OF REFUGEE AND A PERSON 
IN NEED OF THE TEMPORARY PROTEC-

TION: A COMPARATIVE ANALYSIS
The article is devoted to the analysis of the 

problem of forced migration. Attention is drawn to 
the signifi cant historical basis of this problem and 
the insuffi cient level of scientifi c research in view of 
current events in Ukraine.

The concept of “refugee” and its essential char-
acteristics are outlined. The article contains an 
analysis of the scope of rights, obligations and re-
strictions associated with the acquisition of refugee 
status. To fulfi ll the tasks, relevant international 
legal acts were studied in detail, in particular the 
Convention on the Status of Refugees of 1951 and 
its Protocol, Council Directive 2001/55/EC.

The key concepts of “temporary protection” 
and “mass infl ux” are highlighted, with the help of 
which the common features and main differences 
between the status of a refugee and a person in 
need of temporary protection are formulated. The 
differences include a different legal basis, a dif-
ferent acquisition procedure, the validity period of 
the statuses, and legal consequences. In addition, 

attention is drawn to quantitative characteristics. 
Refugee status is associated with the individual 
need of a person, which, as a rule, is caused by a 
sign of race, religion, citizenship, belonging to a 
certain social group or political views. Temporary 
protection is a collective necessity, characterized 
by the massiveness of the exodus, that is, it has a 
global character.

On the basis of Council Decision (EU) 
2022/382, adopted as a response to the beginning 
of a full-scale invasion of the territory of Ukraine, 
the advantages and disadvantages of receiving ref-
ugee status compared to receiving temporary pro-
tection are characterized.

In order to confi rm the recommended possibility 
of EU member states to expand the catalog of rights 
guaranteed by the Directive, the provisions of the 
law of the Republic of Poland adopted in connec-
tion with the armed confl ict were analyzed.

The conclusion of the article is the existence of 
a signifi cant difference between the status of a ref-
ugee and temporary protection, as well as the need 
for further improvement of international coopera-
tion in order to quickly adjust to global problems.

Keywords: refugee status, temporary protec-
tion, forced departure.


