
ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР
 безкоштовна консультативна та

 юридична допомога

 передбачена для іноземців, які
 перебувають під міжнародним та

тимчасовим захистом



1. Іноземець може заявити про свіи�  намір подати заяву про надання 
міжнародного захисту під час перетину кордону, в будь-якіи�  
поліцеи� ськіи�  дільниці на території� Чорногорії�, в Центрі прии� ому  
або в Притулку для іноземців; 
2. Для встановлення особи іноземця знімаються 
відбитки пальців і фотографія;
3. Іноземець, якии�  шукає міжнародного захисту, буде 
забезпечении�  проживанням, харчуванням та одягом, 
основними засобами гігієни та обов’язково має прои� ти 
медичнии�  огляд; 
4.  У наи� коротшии�  термін, але не пізніше ніж протягом 
15 днів з моменту висловлення наміру, іноземець, якии�  шукає 
міжнародного захисту, зобов’язании�  подати заяву про надання 
міжнародного захисту до Управління з питань надання 
притулку; 
5. За допомогою перекладача буде проведена 
співбесіда з іноземцем, якии�  шукає міжнародного 
захисту, щоб визначити, чи відповідає він умовам для 
надання притулку чи додаткового захисту;
6.  Якщо прохання про міжнароднии�  захист відхилено, 
скаргу можна подати до адміністративного суду протягом 15 днів 
 з дня вручення рішення;
7. Якщо суд підтвердить негативне рішення першої� 
інстанції� проти заявника, будуть вжиті заходи для 
повернення до краї�ни походження або транзиту;
8.  Якщо суд скасовує негативне рішення першої� інстанції�, 
справа повертається до Управління з питань надання 
притулку для повторного вирішення;

Притулок надається іноземцю, якии�  шукає 
міжнародного захисту, якии�  перебуває за межами 
краї�ни походження та має обґрунтовані побоювання 
переслідування через свою расу, релігію, 
національність, приналежність до певної� соціальної� 
групи чи політичних переконань, у зв’язку з чим він 
не може або не хоче прии� няти захист цієї� краї�ни.



перебування в Чорногорії
проживання та матеріальну допомогу -Максимум 
два роки з дня вручення рішення про надання 
міжнародного захисту
роботу - Для включення на ринок праці додаткові 
дозволи не потрібні, крім документа, що посвідчує 
особу. Щоб якнаи� швидше знаи� ти роботу, звертаи� теся до 
регіональних відділень Агентства заи� нятості Чорногорії�
охорону здоров›я та страхування - Щоб скористатися свої�ми 
правами з обов›язкового медичного страхування в Центрі 
здоров›я, оберіть лікаря, стоматолога, педіатра та гінеколога. Ви 
повинні мати з собою посвідчення особи. 
право на початкову, середню та вищу освіту - Діти 
мають право вступати або продовжувати початкову 
та середню освіту в Чорногорії� залежно від місця 
проживання, а студенти мають право на вищу освіту 
на тих же умовах, що и�  громадяни Чорногорії�
безоплатну правову допомогу
соціальний захист
право на возз›єднання з членами сім›ї
допомогу в інтеграції в суспільство - не довше 
трьох років з моменту вручення рішення про надання 
міжнародного захисту.
вивчення чорногорської мови, історії та культури
власність
особисті та проїзні документи
набуття громадянства Чорногорії - після 10 років 
легального та безперервного проживання в Чорногорії� 
постійне проживання - після 5 років безперервного перебування в 
Чорногорії�.

У разі надання притулку або додаткового захисту 
іноземець отримує право на :



 
Контакт:

Юридичний центр

Подгориця - вулиця Светозара Марковича, №14
+382 20 230 913
+382 69 388 237

pravnicentar@t-com.me

pravnicentar.co.me

Pravni centar

Графік роботи з клієнтами щодня з 7:30 до 15:30.

Чим Вам може допомогти Юридичний центр? 
У Юридичному центрі ви можете отримати 
зрозумілою для вас мовою:
  основні відомості про систему та процедуру 

надання міжнародного та тимчасового захисту в 
Чорногорії�;

 безкоштовну юридичну допомогу в провадженні 
першої� інстанції� в Управлінні з питань надання 

притулку та представництво в Адміністративному суді Чорногорії�;
  практичну інформаціи� но-правову підтримку щодо реалізації� прав 

на житло, соціальне та медичне обслуговування, працю, освіту та 
возз›єднання з членами сім›ї�
Юридичнии�  центр супроводжуватиме вас протягом усієї� процедури та 
сприятиме вашому спілкуванню та співпраці з державними органами 
Чорногорії�.

Ця брошура була створена через проект «Юридичний супровід мігрантів» який реалізує 
Юридичний центр у партнерстві з Карітас (Caritas) Чорногорії. Проект здійснюється за 
підтримки Центру громадянської освіти (ЦГО) в рамках програми «ОГС у Чорногорії – 
від основних послуг до розробки політики – M’BASE», який фінансується Європейським 
Союзом та співфінансується Міністерством державного управління. Зміст брошури є 
виключною відповідальністю Юридичного центру і не обов’язково відображає погляди 
ЦГО, Європейського Союзу чи Міністерствa державного управління. 


