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Актуальність дослідження теоретичних і практичних проблем,
пов’язаних із припиненням громадянстваяк конституційно–правовим
інститутом, зумовлена необхідністю створення цілісної теорії
припинення громадянства як конституційно–правового інституту.

Протягом тривалого часу інститут втрати (позбавлення)
громадянства залишався в Україні майже непомітним у суспільному
житті. Держава намагалася дуже обережно використовувати даний
інструмент, використовуючи його у надзвичайно обмеженій кількості
випадків. Як наслідок, за період з 2005 року по 2017 рік загалом було
припинено громадянство 87 376 осіб, з яких лише 333 особи (0,3%) були
позбавлені громадянства з ініціативи держави [ 1 ].

Подібна витриманість держави не могла бути пояснена виключно
відсутністю реальних проблем, які б змушували державу вдаватися до
непопулярних, як для демократичної держави, рішень щодо
позбавлення її громадянства. Наприклад, проблема подвійного
громадянства існує з самого початку набуття Україною незалежного
статусу і вірогідні ризики біпатризму для української держави
неодноразово обговорювалися на шпальтах наукових видань та
конференціях.

Воєнно–полiтичні події на Сході України загострили питання
політичної iідентичності в українському суспiльстві і для багатьох
поставили питання, яке останнім часом досить активно обговорюється:
як співіснувати в одній країні з людьми, що, проживаючи в Українi,
відверто ненавидять її, при першій же нагоді взяли зброю в руки для
повалення конституційного лaду, закликали агресора і тепер пліч–о–
пліч з ним вбивають, грабують і руйнують інфраструктуру своєї
батьківщини, не вважаючи її такою для себе [2].

Відповідно, постає питання чи дійсно існує на сьогодні необхідність
розширення застосування інституту позбавлення громадянства, а також
які перспективи та ризики очікують українське суспільство в разі
прийняття такого рішення. На наш погляд, така потреба існує і вона
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обумовлена появою низки соціальних груп, щодо яких такий інститут
може і повинен бути застосований.

Першою значною групою, щодо якої може бути застосовано
позбавлення громадянства є особи з подвійним громадянством. На
сьогодні для України дійсно є значною проблемою існування на її
території значної кількості громадян, що мають громадянство інших
держав. Ця проблема загострена наявними претензіями зі сторони Росії,
Румунії, Угорщини та Польщі, які посилаючись на необхідність захисту
інтересів своїх громадян намагаються втручатися у внутрішню
політику, висувають територіальні претензії тощо. Як показує досвід
пострадянських держав подібні претензії можуть обернутися
військовим вторгненням та анексією територій. Так, зокрема, одним з
приводів до введення російських військ у Осетію став захист громадян
Росії, які набули цей статус через масову роздачу російських паспортів
осетинам [ 3 ]. Аналогічною є ситуація і в Україні де напередодні анексії
Криму нараховувалося від 150 до 350 тисяч громадян, які отримали
паспорт громадянина Росії держави, а після анексії паспорти отримали
ще 200 тисяч [ 4 ]. В подальшому, слід очікувати ще більшого
ускладнення цієї проблеми, у зв’язку з прийняттям Росією у 2019 році
закону, який передбачає спрощений порядок отримання російського
громадянства для осіб, які проживають на територіях окремих районів
Донецької й Луганської областей України [ 5 ]. Звертаючи увагу на
вище викладену інформацію, то такі дії явно загрожують Україні і є
ризики подальшого вторгнення Росії на територію України

Для протидії цьому явищу правові підстави є, оскільки, як ми
зазначали вище, діюча стаття ПГУ дозволяє припинити громадянство
особи яка свідомо, за власною волею звернулася з проханням прийняти
її до громадянства іншої країни і отримала відповідний документ.
Водночас, необхідним є спрощення механізму припинення
громадянства стосовно біпатридів, насамперед у питанні встановлення
факту отримання громадянства іншої держави. На це, зокрема,
спрямований президентський законопроект №2149–VIII  від 03.10.2017
який поданий на розгляд Верховної Ради України. Згідно цього
законопроекту, особа яка добровільно набула громадянство іншої
держави, вважається такою, що виявила намір змінити громадянство та
надала згоду на припинення громадянства України [ 6 ]. Важливе
значення має також закріплений в законопроекті перелік  юридичних
фактів, настання яких свідчить про добровільний і свідомий характер
набуття іноземного громадянства. Сюди відноситься: «використання
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особою виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне
громадянство, або виконання обов’язків, які на неї покладає іноземне
громадянство, що може підтверджуватися даними публічних реєстрів
державних органів, органів місцевого самоврядування іноземних
держав, інформацією, розміщеною на офіційних веб–сайтах, в
офіційних друкованих виданнях, документами, наданими такими
органами; використання особою, яка набула громадянство України,
паспортного документа іноземної держави під час виїзду з України або
в’їзду в Україну, або на території України» [ 6 ].

Другою групою осіб, щодо яких необхідним видається застосування
інституту позбавлення громадянства, є громадяни України, які
виступили на боці сепаратистів в Криму та на Сході України.
Необхідність їх виключення з числа громадян обумовлюється на думку
експертів цілим рядом складних політичних, соціальних, а також
моральних факторів. Як правило, згадують: про можливість збереження
впливу таких осіб на органи державної влади та органи місцевого
самоврядування; протидію, за допомогою використання політичних
прав, евроінтеграційним процесам України; про отримання соціальних
пільг від української держави тощо [7].

Представники сепаратистського руху неодноразово проголошували,
що їхньою метою є «знищення України», «відновлення СРСР (УРСР)»,
«входження до складу Росії». Таким чином, вони добровільно, без
примусу, визнали небажання для себе в подальшому перебувати в
громадянстві української держави, вчинили дії спрямовані на
встановлення іншої державної приналежності, однак, розірвання
існуючого правового зв’язку не оформили де–юре. На мій погляд,
зважаючи на вищезазначене, держава має право юридично констатувати
відсутність цього зв’язку і оформити його припинення, шляхом
позбавлення особи українського громадянства.

Однак, вищезазначені теоретичні положення розходяться з нормами
національного законодавства, яке не створює достатніх підстав для
позбавлення громадянства учасників сепаратистських рухів.

Застосувати положення п1. або п.3. ст. 19 ЗУ «Про громадянство
України» (п.1. - добровільне набуття громадянином України
громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг
повноліття; п.3. – добровільний вступ на військову службу іншої
держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим
обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою [8].) до
представників сепаратистських рухів об’єктивно не можливо. Як з
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точки зору нашої держави, так з точки зору міжнародної спільноти, –
утворення під назвами «ДНР» та «ЛНР» не є суверенними державами, а
є українською територією, що тимчасово контролюються незаконними
збройними формуваннями. Таким чином, отримання громадянами
України паспортів «ДНР» чи «ЛНР», або служба у їх збройних
формуваннях не може бути підставою для позбавлення громадянства. В
разі прийняття «політично вмотивованого» рішення, як це закликають
зробити окремі політики та громадяни, наша держава ризикує створити
прецедент визнання офіційного статусу цих територіальних утворень.

Відповідно, постає питання про можливість розширення переліку
юридичних підстав позбавлення  громадянства, насамперед за
сепаратизм.

Звісно, що при цьому Україна повинна керуватися принципом
індивідуальної відповідальності та доведеності вини особи у судовому
порядку. На наш погляд, необхідно внести зміни до ЗУ «Про
громадянство України» та Кримінального кодексу України
передбачивши відповідальність за службу у незаконних збройних
формуваннях, роботу на керівних посадах у незаконних органах
цивільної адміністрації та фінансування сепаратистських чи
терористичних організацій. Таким чином буде створена правова
підстава для припинення за ініціативою держави громадянства України
цих осіб. До речі, варто відзначити, що Венеціанська комісія визнала
правомірність використання позбавлення громадянства в якості
додаткового кримінального покарання [ 9 ]. Теза про необхідність
впровадження додаткового покарання за сепаратизм, а також за
вчинення інших тяжких злочинів, у вигляді позбавлення громадянства
сьогодні викладена у роботах не лише вітчизняних, а й закордонних
фахівців–правників [ 10 ]. На сьогодні, у парламенті перебуває два
законопроекти, які передбачають внесення змін до законодавства
України щодо запровадження додаткового покарання у вигляді
позбавлення громадянства для осіб, що вчинили злочини проти основ
національної безпеки України [ 11 ].

Водночас, існує ряд правових проблем, які ускладнюють реалізацію
подібних законодавчих пропозицій.

По–перше, Конституція України містить абсолютну заборону
позбавлення особи її громадянства, а міжнародні акти є чинними лише в
тій частині, що не суперечать Конституції України. За таких умов,
необхідним є внесення змін до ст. 25 Конституції України , шляхом
доповнення її терміном «безпідставно» – «Громадянин України не може
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бути безпідставно позбавлений громадянства і права змінити
громадянство» [ 12 ]. Такий виклад статі не буде порушувати акти
ратифіковані Україною.

По–друге, окремою перешкодою на шляху впровадження санкції у
вигляді позбавлення громадянства України за сепаратизм, може стати
положення ст. 19 ЗУ «Про громадянство України» згідно якого
припинення громадянства неможливо в разі, якщо внаслідок цього
громадянин України стане особою без громадянства [8]. За своїм
змістом це положення відповідає нормам, що містяться і в п.3 ст.7
Європейської конвенції про громадянство [13]. Водночас, як і в
попередніх випадках уважний аналіз цих статей переконує, що
український законодавець штучно обмежив себе, не використавши всіх
можливостей наданих йому міжнародними документами. Як показують
сучасні дослідження, норми міжнародного права містять виключення з
цього правила і допускають можливість, за наявності відповідних
підстав та прозорої процедури, позбавляти особу громадянства, навіть
якщо при цьому вона стає апатридом [ 14].

Таким чином,  актуальним питанням для України є протидія
біпатризму та сепаратизму. Одним з інструментів цієї протидії може
стати інститут позбавлення громадянства. В рамках протидії біпатризму
держава повинна розширювати перелік дій,  вчинення яких буде
визнаватися добровільним набуттям іноземного громадянства та
спрощувати процедуру позбавлення громадянства. Для боротьби з
сепаратизмом необхідно внести відповідні зміни до кримінального
законодавства, з урахуванням вимог сучасного міжнародного права.
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