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ІНСТИТУТ ПРАВА ПРИТУЛКУ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

  

Анотація. У статті досліджується історія зародження і розвитку інституту права притулку 

та розкривається його зміст. Автор розглядає співвідношення між правом притулку  

та правовим статусом біженців, а також характеризує основні види притулку.  

… (250-300 слів). 

Ключові слова: право притулку, територіальний притулок, дипломатичний притулок, 

правовий режим біженців.  

 

Постановка проблеми. Інститут права притулку відіграє специфічну роль у сучасному 

міжнародному праві. Перш за все він виступає достатньо дієвим механізмом міжнародного 

захисту прав і свобод людини від порушень з боку держави її громадянства. У той же час 

застосування права притулку нерідко розглядається як засіб політичного тиску  

у міжнародних відносинах і може спричиняти істотне зростання їхньої напруженості. Саме 

тому від виваженості міжнародно-правового регулювання відносин, пов’язаних із наданням 

притулку, значною мірою залежить як ефективність міжнародно-правових гарантій прав  

і свобод людини, так і стабільність міжнародних відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на актуальність зазначеної 

проблеми, у юридичній науці інституту права притулку приділяється недостатньо уваги. 
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Shevchenko O. The institute of sanctuary in the contemporary international law  

Summary. Some elements of institute of the right of sanctuary arose up as early as ancient 

international law. The institute of sanctuary in Ancient Greece was the one of the earliest prototypes 

of asylum. Substantial influence on development of the right of sanctuary was rendered by  

a canonical right of the Catholic Church. The institute of the right of sanctuary in the contemporary 

international law was formed in the nineteenth century. A sovereign right of the state to give asylum 

for the foreigner which pursued by his own state or another state is the main contents of institute of 

right of sanctuary presents. There are two basic types of the asylum – the territorial asylum that 

foresees the 

grant the asylum by the state to the foreigner on its own territory, and the diplomatic asylum,  

that foresees a grant the asylum in the apartment of its embassy abroad. The possibility of granting 

of diplomatic asylum is denied by many states; however practice of international relations allows  

to admit the diplomatic asylum neither legal nor illegal. The basic source of right of sanctuary  

is an international custom that is why there is a requirement in adopting of international convention 

on the right of sanctuary. 

… (250-300 слів). 

Key words: right of sanctuary, territorial asylum, diplomatic asylum, refugees legal regime. 
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