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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 1. Поняття “біженець” та умови набуття статусу біженця 
У цьому Законі під терміном “біженець” розуміється іноземець (іноземний 

громадянин чи особа без громадянства), який внаслідок обґрунтованих побоювань стати 
жертвою переслідувань за ознаками расової, національної належності, ставлення до 
релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань 
вимушений залишити територію держави, громадянином якої він є (або територію країни 
свого постійного проживання), і не може, або не бажає користуватися захистом цієї 
держави внаслідок за зазначених побоювань та щодо якого в порядку та за умов, 
визначених цим Законом, прийнято рішення про надання йому статусу біженця. 

 
Стаття 2. Порядок порушення клопотання про надання статусу біженця 

Особи, які мають намір набути статус біженця і перетнули державний кордон 
України у порядку, встановленому чинним законодавством, повинні протягом трьох діб 
звернутися до відповідного органу міграційної служби з заявою про надання їм статусу 
біженця. 

Особи, які вимушені були незаконно перетнути державний кордон України з 
наміром набути статусу біженця і прибули в Україну з держави, на території якої існують 
умови, зазначені у статті І, повинні протягом доби звернутися до відповідного органу 
міграційної служби через її уповноваженого чи службову особу Прикордонних військ 
України із заявою про надання їм статусу біженця та з обґрунтованим поясненням свого 
незаконного перетинання кордону. 

 
Стаття 3. Умови, за яких статус біженця не надається 

Статус біженця не надається особі: 
• за якою компетентними органами влади держави, де вона проживає, визнаються і 

забезпечуються права і обов’язки, пов’язані з громадянством цієї держави; 
• щодо якої встановлено, що вона вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або 

злочин проти людства і людяності, як їх визначено в міжнародному праві; 
• яка вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру за межами України до 

прибуття на її територію; 
• яка до прибуття в Україну перебувала в державі, де вона могла у встановленому 

порядку отримати притулок чи оформити статус біженця. Це положення не поширюється 
на осіб, для яких чинним законодавством передбачено спрощений порядок набуття 
громадянства України. 

 
 
 
 
 
 


