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Постановка проблеми. Світові глобаль-
ні та внутрішньодержавні процеси дедалі 
більше впливають на життя людей, обумов-
люючи зростання їхньої мобільності. У ре-
зультаті одні добровільно переїжджають в 
іншу країну з метою більш повної реалізації 
своєї особистості, задоволення професійних 
або інших інтересів, тоді як інші (біженці, 
вимушені переселенці) тікають із країни 
свого громадянства (підданства), щоб уник-
нути асиміляції, переслідування та насилля 
або прагнучи сховатися від голоду, епідемій, 
природних катаклізмів.

Традиційно найбільш складним є питан-
ня визначення міжнародно-правового ста-
тусу біженців. У процесі його становлення 
людство пройшло тривалий і складний шлях, 
докладаючи значних зусиль для удоскона-
лення останнього. Саме тому вважаємо за не-
обхідне у статті дослідити історичні переду-
мови виникнення та здійснити періодизацію 
становлення та розвитку правового статусу 
біженців, використовуючи ретроспективний 
метод.

Стан дослідження. Хоча феномен мігра-
ції з’явився надзвичайно давно (перші згадки 
про міграційні процеси датуються приблизно 
2000–1580 рр. до н. е.), проблема правового 
регулювання міграційних процесів привер-
нула увагу науковців і законодавців лише в 
середині ХІХ ст. За останні півтора століття 
ця проблема отримала належне розв’язання 
на Заході, на що вказує аналіз праць сучас-
них європейських і американських авторів, 
зокрема G. Goodwin-Gill [1], J. McAdam [2], 
L. Holborn [3], M. Marrus [4], I. Zamfir [5]. 
Що стосується України, то донедавна до-
слідження історії становлення та розвитку 

правового статусу біженців вітчизняними 
правниками майже не проводилися. Лише 
починаючи з 1990 р., зазначає М.О. Шульга, 
нові міграційні явища починають теоретично 
опрацьовуватися вітчизняними науковцями. 
До процесу їх дослідження долучаються пе-
реважно демографи, етнологи, соціологи, 
політологи [6, с. 11–12]. Серед вітчизняних 
правників одними з перших до розроблен-
ня цієї проблематики долучилися наукові 
співробітники Інституту держави і права ім.  
В.М. Корецького НАН України (Ю.С. Шем-
шученко, В.Н. Денисов, Ю.І. Римаренко, 
Я.Ю. Кондратьєв та ін. [7]), а також В.О. Но-
вік [8] і О.І. Піскун [9]. На пострадянсько-
му просторі питання визначення правового 
статусу біженців активно розробляються в 
працях О.А. Гончаренко [10], Л.В. Павло-
вої [11], М.М. Сірант [12], Д.В. Іванова [13].  
З огляду на вищезазначене можна стверджу-
вати, що обрана проблематика зберігає свою 
актуальність, має вагоме як теоретичне, так і 
практичне значення.

Метою статті є здійснення аналізу істо-
ричних передумов виникнення та розви-
тку правового статусу біженців у міжна-
родному публічному праві.

Виклад основного матеріалу. Міграційні 
потоки існували завжди, як існували й кон-
флікти, що змушували сотні тисяч людей 
покидати своє постійне місце проживання.  
У зв’язку із цим слід погодитися з С.В. Юш-
ковим, який зазначає, що проблема біженців 
та їхнього особливого статусу в історії люд-
ської цивілізації існує давно. Вона просте-
жується на всіх етапах розвитку держави та 
міждержавних відносин, але в кожному істо-
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ричному періоді набуває специфічних ознак, 
має свої зміст і форму [14, с. 127].

Не буде перебільшенням твердження про 
те, що проблема вимушеного переміщення 
тісно переплетена з історією розвитку люд-
ства. Ще зі стародавніх часів люди, рятую-
чись від насильства та загроз, були змушені 
покидати батьківщину та шукати притулку 
на землях, що належали іншим державам. 
Згадки про це можна легко знайти в історич-
ній спадщині практично будь-якого народу: 
вони присутні в історичних хроніках, літо-
писах, фольклорі. Так, на думку Б.А. Тураєва 
та І. Авдеєва, першим джерелом, в якому зга-
дується про інститут біженства, є «Розповідь 
про Синухета», що була написана в період 
Середнього Царства (близько 2000-1580 рр.  
до н. е.) [15]. Не менш давнім був вихід єв-
реїв з Єгипту (приблизно ХІІІ ст. до н. е.). 
На початку ІІ ст. н.е. навала кочівників-гунів 
змусила декілька сотень тисяч готів шука-
ти притулку на території Римської імперії, 
а перший хрестовий похід (1096–1099 рр.) 
призвів до масового переселення мусульман 
зі «святих місць» [16, с. 25].

Тривалі й масштабні війни в епоху Се-
редньовіччя і Нового часу (наприклад, Трид-
цятирічна війна) породжували не менш 
масштабну вимушену міграцію. Революційні 
події 1820–1840-х років в Європі також спро-
вокували значні потоки біженців. У ХІХ ст. 
Російська імперія прийняла величезну кіль-
кість біженців з земель, підвладних Осман-
ській імперії [17, с. 16]. 

Однак вся попередня історія меркне у по-
рівнянні з ХХ ст., коли вимушена міграція 
охопила майже всю Європу і країни третьо-
го світу, наблизивши цю проблему до пікової 
точки. Цьому сприяли Перша та Друга сві-
тові війни, революції і громадянські війни в 
різних країнах Європи і світу [18]. 

Очевидно, що позбавлені доступу до за-
собів соціального та правового захисту, який 
має забезпечувати держава, біженці були й 
залишаються найбільш уразливою групою 
населення. Це зумовило необхідність вжиття 
міжнародним співтовариством спеціальних 
заходів та надання їм спеціального статусу 
для хоча б мінімального покращення їхнього 
правового становища.

Перший крок на шляху до міжнародно-
правової регламентації поняття «біженець» 
та визначення їхнього статусу було зробле-
но в 1920-х рр. Лігою Націй. У 1921 р. пер-
ший Верховний комісар у справах біженців 
Фритьйоф Нансен реалізував ідею щодо роз-
роблення міжнародно визнаних проїзних до-
кументів для біженців, що пізніше отримали 
назву «паспорт Нансена». Також було здій-
снено спробу офіційно визначити правовий 

статус біженців, організувати їх репатріацію 
чи розселення [17, с. 15].

Вагомим внеском у формування системи 
міжнародно-правових заходів, спрямованих 
на визначення на офіційному рівні правово-
го статусу біженців стали три акти, прийняті 
30 червня 1928 р. на конференції з проблем 
біженців у Женеві: про правовий статус ро-
сійських та вірменських біженців [19]; про 
поширення на інші категорії біженців дея-
ких заходів, вжитих на користь вірменських 
і інших біженців [20]; про функції представ-
ників Верховного комісара у справах біжен-
ців. Завдяки їм Ліга Націй розширила сферу 
впливу мандату Верховного комісара на різні 
групи біженців, а саме: у 1924 р. – на вірме-
нів, у 1928 р. – на турків, курдів, асимільова-
них сирійців і ассирохалдейських біженців, 
а пізніш, згідно з угодою 1935 р., – на саар-
ських біженців [21, с. 32–33]. 

Правова база захисту прав біженців на 
міжнародному рівні розроблялась та утвер-
джувалась поступово. Важливим кроком у 
цьому процесі стало прийняття 23 жовтня 
1933 р. Конвенції про міжнародний статус 
біженців. В Конвенції уперше проголошу-
вався принцип non-refoulement – відмова від 
примусового повернення біженця туди, де 
йому загрожує небезпека. Однак, як зазначає  
А.О. Гончаренко, «спроба розширити 
обов’язки щодо цієї групи мігрантів вияви-
лася невдалою, оскільки половина з восьми 
держав, що ратифікували Конвенцію, обмеж-
или власні зобов’язання різними застережен-
нями» [10, с. 22]. 4 липня 1936 р. Лігою Націй 
була прийнята Тимчасова угода про статус 
біженців, що прибувають з Німеччини [22], 
яка пізніше була закріплена в Конвенції від  
10 лютого 1938 р. [23] і Протоколі до неї від 
14 вересня 1938 р. [24]. Під дію цих документів 
підпадали: особи, що мають або мали німець-
ке громадянство і не мають іншого громадян-
ства, стосовно яких доведено, що вони не ко-
ристуються юридично чи фактично, захистом 
уряду Німеччини; особи без громадянства, на 
яких не поширюються попередні конвенції 
або угоди, котрі залишили територію Німеч-
чини після поселення на ній і стосовно яких 
доведено, що вони не користуються, юридич-
но чи фактично, захистом уряду Німеччини. 

М.М. Сірант із цього приводу зазначає, 
що в процесі аналізу Угоди щодо біженства 
1930–1940 рр. необхідно застосовувати ши-
рокий підхід, що передбачав наявність двох 
основних передумов, за яких особа підпада-
ла під категорію «біженець»: по-перше, осо-
ба повинна перебувати за межами країни її 
громадянської приналежності чи постійного 
місця проживання; по-друге, така особа не 
повинна користуватися (за законом або фак-
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тично) захистом зазначеної країни [12, с. 27].
Хоча перші міжнародно-правові угоди 

про біженців не були бездоганними, однак 
їхнє значення не слід применшувати, оскіль-
ки саме вони заклали підвалини міжнарод-
но-правового статусу біженця, а також дали 
поштовх створенню міжнародного механізму 
захисту біженців.

Нова хвиля біженців, що накрила світ під 
час і після Другої світової війни (згідно з да-
ними Міжсоюзного комітету з післявоєнних 
потреб, тільки в Європі перебувало понад  
21 млн біженців і переміщених осіб [3, с. 23]), 
спонукала світове співтовариство до удо-
сконалення міжнародно-правової системи 
захисту прав біженців та підвищенні її прак-
тичної значущості. 

Зі створенням у 1945 р. Організації 
Об’єднаних Націй (далі – ООН) почався 
новий історичний етап у становленні між-
народно-правового статусу біженців. Те, що 
саме ООН відіграла вирішальну роль у фор-
муванні міжнародної системи захисту біжен-
ців та визначенні їхнього правового статусу, 
було обумовлено двома факторами:

– об’єктивним – необхідністю допомоги 
з боку міжнародного співтовариства в особі 
ООН у вирішенні проблеми репатріації со-
тень тисяч біженців та переміщених осіб, що 
були вимушені залишити свою батьківщи-
ну з метою врятуватися від переслідування  
влади нацистської Німеччини чи насиль-
ницького видворення за межі території їх 
проживання;

– суб’єктивним – на ООН було покладе-
но функцію здійснення міжнародної співп-
раці із «розвитку поваги до прав людини та 
основоположних свобод для всіх без винят-
ку незалежно від раси, статі, мови та релігії»  
(п. 3 ст. 1 Статуту ООН) [25].

У 1951 р. Резолюцією 319 (IV) від  
3 грудня 1949 р. Генеральна Асамблея ООН 
терміном на 3 роки створила Управління 
Верховного Комісара ООН у справах бі-
женців, визначила його функції. Крім того 
Генеральна Асамблея вирішила скликати 
конференцію уповноважених представників 
держав-членів ООН для розробки та підпи-
сання універсальної конвенції про статус бі-
женців [12, с. 31]. Конвенція мала закріпити 
поняття «біженець», систематизувати норми 
міжнародного права, що стосувалися біжен-
ців, визначав їх статус, а також визначити 
зобов’язання та відповідальність держав по-
ходження біженців, а також містити норми, 
які б визначали критерії належного ставлен-
ня та умов життя для біженців.

Відповідно до п. 6 Статуту Управління 
під мандат УВКБ ООН підлягають будь-
які особи, які в силу «цілком обґрунтова-

них причин стали жертвою переслідувань за 
ознаками раси, віросповідання, громадянства 
або політичних переконань, перебувають за 
межами країни своєї громадянської належ-
ності й не можуть користуватися захистом 
чи внаслідок таких побоювань, або з при-
чин, не пов’язаних із розуміннями особистої 
зручності; чи не мають визначеного грома-
дянства та перебувають поза країною свого 
колишнього звичайного місця проживання, 
не можуть чи не бажають повернутися до неї 
внаслідок таких побоювань або з причин, не 
пов’язаних із розумінням особистої зручнос-
ті» [26]. Таким чином, у Статуті УВКБ ООН 
було чітко визначено та закріплено правовий 
статус біженців.

Комісією ООН із прав людини було 
підготовлено проект Конвенції про статус 
біженців. Вказана Конвенція була доопра-
цьована та прийнята 28 липня 1951 р. на 
Конференції уповноважених представників 
з питань правового статусу біженців та апа-
тридів, що була скликана в Женеві відповід-
но до Резолюції 429 (V) Генеральної Асамб-
леї від 14 грудня 1950 р.

Конвенція про статус біженців є фунда-
ментальним документом чинного міжнарод-
ного права біженців. У Конвенції та Прото-
колі 1967 р., що стосується статусу біженців, 
розкривається зміст поняття «біженець», 
визначаються умови, за наявності яких бі-
женець втрачає свій статус, а також категорії 
осіб, на яких не поширюється дія Конвенції. 
Також Конвенція забороняє вислання та 
примусове повернення осіб, що отримали 
статус біженців. Вона встановлює можливі 
правові режими для біженців, що включають 
права та обов’язки біженців щодо держав, що 
надають їм притулок [27].

Попри те, що Конвенція закріпила статус 
біженців, у науці міжнародного права досі 
відсутнє чітке та єдине визначення, яке б роз-
кривало значення терміну «правовий статус 
біженців», саме тому вважаємо за необхідне 
у статті вивести останнє.

Так, якщо під правовим статусом (від 
лат. status – становище) прийнято розумі-
ти сукупність прав та обов’язків фізичних і 
юридичних осіб [5], то міжнародно-право-
вий статус біженця, на думку О.Л. Копилен-
ка, можна визначити як систему визнаних і 
закріплених нормами міжнародного права 
та практикою держав прав та обов’язків осіб, 
котрі розглядаються як біженці, а також пра-
вовий режим біженця як конкретну форму 
реалізації вже визначеного міжнародного 
статусу біженця на території держави, яка 
його приймає [28, с. 16].

На думку О.А. Гончаренко, «правовий 
статус біженців слід розуміти як сукупність 
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їхніх суб’єктивних прав та обов’язків. Не 
заглиблюючись у суть цього терміна, варто 
виділити один із важливих чинників, який 
зводиться до того, що правовий статус біжен-
ця, як і будь-який правовий статус особи, має 
ґрунтуватися на конкретних правових наста-
новах, що визначають його сутність і зміст» 
[10, с. 82].

Враховуючи та аналізуючи вищезазначе-
ні позиції, вважаємо, що під правовим ста-
тусом біженців слід розуміти встановлене 
загальновизнаними принципами та норма-
ми міжнародного права становище біжен-
ців, тобто сукупність суб’єктивних прав та 
обов’язків осіб, які перебувають поза держа-
вою свого походження (державою громадян-
ства або постійного проживання), не можуть 
або не бажають користуватися захистом цієї 
держави і не можуть та не бажають повер-
татися в цю державу, обґрунтовано побою-
ються стати жертвою переслідування, що 
ґрунтується на ознаках раси, віросповідання, 
національності, громадянства (підданства), 
належності до певної соціальної групи або 
на політичних переконаннях у державі свого 
походження.

Стосовно питання щодо періодизації ста-
новлення правового статусу біженців в між-
народному праві ми погоджуємося з позиці-
єю А.А. Аванесової, яка запропонувала таку 
періодизацію розвитку правового статусу 
біженців:

– І етап (з 1914 по 1938) – період станов-
лення, під час якого формувались основні 
поняття та принципи;

– ІІ етап (з 1938 по 1951) – період роз-
витку, який збігся з початком Другої світової 
війни та закінчився з ухваленням Конвенції 
1951 р.;

– ІІІ етап (з 1951 р. дотепер) – сучасний 
період, який характеризується постійними 
змінами та доповненнями в законодавстві у 
сфері вимушеної міграції [29, с. 10–11].

Питанню періодизації розвитку режиму 
біженців в сучасному міжнародному пра-
ві приділено також у Хрестоматії з прав бі-
женців, яка була презентована на науковому 
семінарі «Підвищення ефективності освіти 
з прав біженців у регіоні СНД», що прово-
дився 2–5 лютого 2015 р. Угорським Гель-
сінським Комітетом та Глобальним учбовим 
центром УВКБ ООН [30]. Автори останньої 
подають таку класифікацію:

– І стадія (до початку Другої світової  
війни) – стадія колективного визнання ста-
тусу біженця;

– ІІ стадія (у період Другої світової війни 
та відразу після неї) – перехідна стадія;

– ІІІ стадія (з моменту створення УВКБ 
ООН та ухвалення Конвенції про захист 

біженців 1951 року і дотепер) – стадія ін-
дивідуального визнання статусу біженця  
та створення інших форм захисту останніх) 
[31].

Оскільки національна доктрина не має 
жодної наукової праці, у якій би була запро-
понована періодизація становлення та роз-
витку правового статусу біженців, то, врахо-
вуючи думку попередніх авторів щодо цього 
питання та спираюсь розвиток історичних 
подій, що ставали причинами для виникнен-
ня величезних потоків біженців в усьому сві-
ті, а також реакцію світового співтовариства 
на ситуацію з біженцями, пропонуємо таку 
періодизацію:

– період становлення, під час якого відбу-
валося формування основних понять і прин-
ципів, пов’язаних із визначенням особливого 
статусу біженців. У межах цього періоду до-
цільно виділити два етапи, а саме: 1) зі старо-
давніх часів до 1914 р.; 2) з 1914 р. і до почат-
ку Другої світової війни;

– період розвитку та ухвалення найбільш 
значущих актів у сфері захисту біженців 
та визначення їхнього правового статусу 
(1939–1951 рр.), під час якого було створено 
УВКБ ООН та ухвалено Конвенцію про за-
хист біженців;

 – період індивідуального визнання ста-
тусу біженців, постійних змін у законодав-
стві, що регулює питання біженців та їхнього 
правового статусу (1951–2010 рр.);

– період «міграційної кризи» (з 2010 і 
дотепер), що була спричинена величезними 
потоками біженців на південних та півден-
но-східних кордонах Європи. За словами 
Єврокомісара з внутрішніх справ та питань 
міграції Д. Аврамопулоса, «доводиться мати 
справу з однією з найскладніших криз – кри-
зою біженців, коли тисячі людей намагають-
ся одномоментно потрапити до Європи» [32]. 

Гуманітарна допомога, захист біженців – 
це лише часткова відповідь, вважає дирек-
тор із питань міжнародного захисту біжен-
ців в Управлінні верховного комісара ООН 
у справах біженців. На його переконання, 
«нині терміново потрібні політичні ініціати-
ви, щоб конфлікти можна було вирішити». 
За його словами, це стосується і безпосеред-
ньо головних відповідальних осіб у країнах, 
де точаться конфлікти, і міжнародної спіль-
ноти. Тоді як політичних рішень для вели-
ких «гарячих точок» нині замало, мільйони 
біженців перебувають у жалюгідних умовах, 
очікуючи вирішення своєї долі [33].

Висновки

Отже, міграційні процеси стали 
невід’ємною ознакою розвитку людства від 
самого його зародження. Здебільшого люди 
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залишали обжиті місця не з власної волі, а 
для того, щоб вижити, захистити себе. У ре-
зультаті проведеного нами дослідження істо-
ричного розвитку та становлення правового 
статусу біженців, можна зробити висновок, 
що правовий статус історично проявив свою 
значущість у зв’язку зі зростанням передусім 
міжнародних відносин, розвитком політич-
них, економічних, соціальних, культурних і 
правових зв’язків. За результатами вивчення 
різноманітних джерел і документів, почина-
ючи зі стародавніх часів, очевидно, що право-
вий статус біженства зазнав концептуальних 
змін. Так, розглядаючи міграцію через при-
зму історії, ми приходимо до висновку, що 
міграційні рухи – невід’ємна складова части-
на сучасності. Тому сьогодні світ потребує не 
боротьби з міграцією, а правильного управ-
ління нею, що, на нашу думку, і виражаєть-
ся саме в правильному розумінні правового 
статусу біженців та вмінні правильно його 
реалізувати. 
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Статья посвящена анализу исторических предпосылок возникновения и становления правово-
го статуса беженцев. В работе сформулирована дефиниция понятия «правовой статус беженцев». 
На основании проведенного ретроспективного анализа исторических событий определен момент 
возникновения правового статуса беженцев в международном праве и предложена периодизация его 
становления.
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In the article we analyze historical preconditions of the origin and the formation of the refugees’ legal 
status. We have represented the definition of “the refugees’ legal status”. In virtue of the retrospective analysis 
of historical events, we have defined the time of the origin of the refugees’ legal status in international law as 
well as made a periodization of its formation.
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