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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа включает 71 страницу, 75 источников. 

Ключевые слова: принцип невысылки, экстрадиция, беженец, основания 

для экстрадиции, исключения из принципа невысылки, Комитет против пыток, 

Европейский суд по правам человека. 

Цель исследования: определение специфики реализации принципа 

невысылки (non-refoulement) в отношении лиц, подлежащих экстрадиции, в 

контексте обязательств государств по правам человека.  

Методы исследования: общенаучные и частнонаучные методы 

исследования теоретического и эмпирического направления: анализ, синтез, 

аналогия, дедукция, индукция, моделирование, сравнительно-правовой и 

диалектический метод. 

Объектом исследования является принцип невысылки (non-refoulement) 

как основной принцип права беженцев. 

Предмет исследования – реализация принципа невысылки (non-

refoulement) в отношении лиц, подлежащих экстрадиции. 

Научная новизна по трем главам определяется тем, что в данном 

исследовании были выявлены особенности реализации принципа невысылки в 

отношении лиц, подлежащих экстрадции, в контексте обязательств государств 

по правам человека. 

Результатом исследования является определение понятия экстрадиции и 

рассмотрение правовых оснований для экстрадиции; изучение содержания 

принципа невысылки и исключений из данного принципа; выявление 

особенностей соотношения принципа невысылки и экстрадиции; изучение 

законодательного регулирования экстрадиции и законодательного закрепления 

принципа невысылки в Республике Беларусь.  

Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут использоваться в учебном процессе, научно-

исследовательской деятельности, правоприменительной практике, научно-

исследовательской работе.  

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

работы и самостоятельность ее выполнения. Все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа ўключае 71 старонку, 75 крынiц. 

Ключавыя словы: прынцып невысылки, экстрадыцыя, бежанец, падставы 

для экстрадыцыі, выключэння з прынцыпу невысылки, Камітэт супраць 

катаванняў, Еўрапейскі суд па правах чалавека. 

Мэта даследавання: вызначэнне спецыфікі рэалізацыі прынцыпу 

невысылки (non-refoulement) у дачыненні да асоб, якія падлягаюць 

экстрадыцыі, у кантэксце абавязацельстваў дзяржаў па правах чалавека.  

Метады даследавання: агульнанавуковыя і частнонаучные метады 

даследавання тэарэтычнага і эмпірычнага напрамкі: аналіз, сінтэз, аналогія, 

дэдукцыя, індукцыя, мадэляванне, параўнальна-прававой і дыялектычны метад. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца прынцып невысылки (non-refoulement) 

як асноўны прынцып права бежанцаў. 

Прадмет даследавання – рэалізацыя прынцыпу невысылки (non-

refoulement) у дачыненні да асоб, якія падлягаюць экстрадыцыі. 

Навуковая навізна па трох частках вызначаецца тым, што ў дадзеным 

даследаванні былі выяўленыя асаблівасці рэалізацыі прынцыпу невысылки ў 

адносінах да асобаў, якія падлягаюць экстрадции, у кантэксце абавязацельстваў 

дзяржаў па правах чалавека. 

Вынікам даследавання з'яўляецца вызначэнне паняцця экстрадыцыі і 

разгляд прававых падстаў для экстрадыцыі; вывучэнне зместу прынцыпу 

невысылки і выключэнняў з дадзенага прынцыпу; выяўленне асаблівасцяў 

суадносін прынцыпу невысылки і экстрадыцыі; вывучэнне заканадаўчага 

рэгулявання экстрадыцыі і заканадаўчага замацавання прынцыпу невысылки ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Галіна магчымага практычнага выкарыстання: вынікі даследавання 

могуць выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе, навукова-даследчай 

дзейнасці, правапрымяняльнай практыцы, навукова-даследчай працы. 

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў работы і 

самастойнасць яе выканання. Усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі 

на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

Thesis: 71 pages, 75 sources. 

Key words: the principle of non-refoulement, extradition, refugee, grounds for 

extradition, exceptions to the principle of non-refoulement, the Committee against 

Torture, the European Court of Human Rights. 

The purpose of the research: the determination of the specifics of the 

implementation of the principle of non-refoulement in relation to persons subject to 

extradition, in the context of the obligations of States on human rights. 

Research methods: general scientific and private scientific methods of research 

of theoretical and empirical directions: analysis, synthesis, analogy, deduction, 

induction, modeling, comparative-legal and dialectical method. 

The object of the research: the principle of non-refoulement as the basic 

principle of the right of refugees. 

The subject of the research: the implementation of the principle of non-

refoulement in relation to persons to be extradited. 

The scientific novelty in three chapters is defined by the fact that in this study 

the specifics of the implementation of the principle of non-refoulement in relation to 

persons to be extradited in the context of the obligations of States on human rights 

were identified. 

The result of the study is the definition of the concept of extradition and 

consideration of the legal grounds for extradition; the study of the content of the 

principle of non-refoulement and exceptions to this principle; revealing the 

peculiarities of the correlation between the principle of non-refoulement and 

extradition; the study of the legislative regulation of extradition and the legislative 

enshrinement of the principle of non-refoulement in the Republic of Belarus. 

The area of possible practical application: the results of the research can be 

used in the educational process, research activities, law enforcement practice, 

research work. 

The author of the work confirms the reliability of the materials and the results 

of the work and the independence of its implementation. All theoretical, methodical 

positions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by 

references to their authors. 

 


