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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

Наукова стаття присвячена розгляду од-
ного з ключових принципів громадянства, що 
закріплений як у Конституції України, так 
і у законодавстві багатьох зарубіжних країн, 
з – принципу єдиного громадянства, а також 
його співвідношенню з множинним громадян-
ством. У статті дається характеристика 
категорій «єдине громадянство», «множин-
не громадянство», наводиться аргументація 
«за» та «проти» як єдиного, так і множинного 
громадянства, досліджується законодавство 
України та іноземних держав, що регулює від-
носини у зазначеній галузі. Окрему увагу приді-
лено національним та міжнародно-правовим 
засобам запобігання подвійного (множинного) 
громадянства. 
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дика Ю. та інші. Однак проблеми, пов’язані 
з реалізацією принципу єдиного громадян-
ства в Україні, є й досі актуальними та не-
вирішеними як на теоретичному рівні, так і 
у практичній площині. Тому метою статті є 
з’ясування змісту принципу єдиного грома-
дянства, його нормативної регламентації в 
Україні та зарубіжних державах, досліджен-
ня доцільності закріплення і реалізації вка-
заного принципу в сучасних реаліях, роз-
гляд можливих перспектив запровадження 
множинного громадянства в Україні.
Якщо говорити про зміст вказаного 

принципу, то, на перший погляд, положен-
ня статті 4 Конституції України, де закріпле-
но, що в Україні існує єдине громадянство, 
є достатньо зрозумілим: цей принцип на-
чебто означає, що в Україні неможливе існу-
вання подвійного громадянства, тобто гро-
мадяни України за жодних обставин не мо-
жуть мати громадянство іншої держави. Але 
на практиці з’ясовується, що певна частина 
українських громадян мають одночасно з 
українським паспорти інших держав, особи 
набувають громадянство іноземної держа-
ви, не втрачаючи при цьому українського. І 
при цьому в певних випадках громадянин 
України володіє одночасно громадянством 
іншої держави цілком правомірно. 
Стаття 2 Закону України «Про грома-

дянство України» [9], який деталізує кон-
ституційні положення про єдине грома-
дянство, розкриває два аспекти вказаного 
принципу. Перший обумовлений унітар-
ним характером нашої держави і полягає в 

Принципи громадянства є ключовими 
засадами, на яких грунтуються правові від-
носини, пов’язані з набуттям, припиненням 
громадянства, вони є чинниками, що суттє-
во впливають на характер взаємовідносин 
між державою та фізичною особою. Прин-
цип єдиного громадянства, який знайшов 
відображення як у Конституції України, 
так і в нормах поточного законодавства, є 
одним з принципів, щодо якого точаться 
найгостріші дискусії. Дослідженню питань, 
присвячених громадянству та його принци-
пам, приділяли увагу такі вчені, як Бедрій Р., 
Боярс Ю., Лотюк О., Суржинський М., То-
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тому, що виключається можливість існуван-
ня громадянства адміністративно-територі-
альних одиниць. Це означає неможливість 
існування громадянства Автономної Респу-
бліки Крим, міст Києва, Севастополя або 
будь-якої з областей України. 
Другий аспект принципу єдиного грома-

дянства пов’язаний з таким явищем, як біпа-
тризм, що передбачає наявність у особи од-
ночасно громадянства двох і більше держав. 
Множинне (подвійне) громадянство може 
з’явитись у особи як в результаті її вільно-
го волевиявлення, так і бути наслідком колі-
зій між положеннями законодавства різних 
країн, що стосуються підстав набуття і при-
пинення громадянства. Так, наприклад, при 
набутті громадянства за народженням одні 
держави закріплюють у законодавстві прин-
цип «права грунту», інші – принцип «права 
крові». При цьому в багатьох країнах зако-
нодавство про громадянство повністю або 
частково засноване саме на принципі «права 
грунту» (дитина, щo народилася на терито-
рїї держави, отримує громадянство цієї дер-
жави незалежно від громадянства батьків). 
Такий підхід сприяє збільшенню випадків 
подвійного громадянства, оскільки діти, що 
народились на територїї певної держави від 
батьків-іноземців, отримують ще й грома-
дянство своїх батьків, оскільки в більшості 
країн еміграції закони про громадянство ба-
зуються на принципі «права крові», тобто на 
критерії походження. Так, наприклад, ди-
тина, що народилася від батьків-австрійців 
на території Мексики, у Політичній консти-
туції якої закріплено отримання громадян-
ства на основі «права грунту», буде її грома-
дянином, а згідно з федеральним законом 
1965 р. Австрії про її громадянство («право 
крові») – громадянином цієї держави [6, c. 
96-97]. Подвійне громадянство може виник-
нути також у жінки при укладенні шлюбу з 
іноземцем, якщо вітчизняне законодавство 
не позбавляє її громадянства після вступу у 
шлюб, а законодавство країни чоловіка ав-
томатично надає їй громадянство чоловіка 
[2, c. 19], громадянином двох держав може 
стати дитина внаслідок усиновлення грома-
дянами іноземної держави. 
При висвітленні даної проблематики та-

кож слід брати до уваги міграційні проце-

си, що відбуваються сьогодні у світі. Одним 
із засобів інтеграції мігрантів у суспільство 
країни перебування є набуття ними грома-
дянства цієї держави, що активно сприяє 
розповсюдженню множинного громадян-
ства. Особливо це стосується біженців або 
осіб, що потребують тимчасового захисту, 
які, частіше за все, натуралізуються швидше 
і за більш спрощеною процедурою, ніж інші 
іммігранти, і від них лише в рідких випад-
ках в якості умови натуралізації вимагається 
відмова від попереднього громадянства.
До того ж слід констатувати, що до чин-

ників, які сприяють виникненню біпатриз-
му, відносяться й дії осіб, що набувають гро-
мадянство іншої держави, з порушенням 
встановлених державою правил набуття та 
припинення громадянства.
Сьогодні в європейських державах спо-

стерігається тенденція до зміни підходу 
щодо множинного громадянства від його 
повного заперечення до офіційного визна-
ння. Так, наприклад, згідно з ч. 1 ст. 3 За-
кону Польської Республіки «Про польське 
громадянство» польський громадянин, який 
одночасно має громадянство іншої країни, по 
відношенню до Республіки Польща воло-
діє такими ж правами та обов’язками, як і 
особа, яка має лише польське громадянство 
(на відміну від попередньої редакції Закону, 
яким подвійне громадянство заборонялось). 
Тим більше, що Президент тепер може на-
давати громадянство Польщі за спрощеною 
процедурою іноземцям, що мають польське 
походження. Так, Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 30 За-
кону «Про польське громадянство» [10], до 
громадянства Польщі може бути прийнято 
іноземця, який постійно перебуває на тери-
торії Республіки Польща принаймні 2 роки 
на підстав дозволу на поселення, який він 
отримав у зв’язку з польським походжен-
ням (тоді як за загальним правилом термін 
такого проживання має становити 10 років). 
При цьому слід звернути увагу на те, що у 
новій редакції закону відсутня вимога при-
пинення особою попереднього громадян-
ства. 
Ці положення відповідають вимогам 

статті 16 Європейської конвенції про грома-
дянство, де вказується, що держава не може 
обумовлювати набуття або збереження її 
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громадянства відмовою від іншого грома-
дянства або його втратою, якщо така відмо-
ва або втрата є неможливими або не можуть 
розумно вимагатися. 
Держави, що передбачають існування 

множинного громадянства, аргументують 
це тим, що подвійне громадянство сприяє 
створенню додаткових гарантій реалізації 
й захисту прав людини, оскільки особи, що 
володіють подвійним громадянством, ма-
ють рівні права та обов’язки з громадянами 
країни проживання, в той же час зберігаю-
чи культурні та інші зв’язки з країною похо-
дження. Вважається, що біпатризм сприяє 
розвитку міжнародної культури і міжнарод-
них відносин. Громадяни виїжджають до су-
сідніх країн, створюючи крупні етнічні мен-
шини. Подвійне громадянство допомагає 
індивідам усвідомлювати їх відокремлену 
етнічність та національну індивідуальність. 
Тобто подвійне громадянство розглядають 
як фактор інтеграції іноземців, що прожива-
ють на території держави, в державне, сус-
пільне та політичне життя [1, c. 124]. 
З іншого боку, наявність подвійного 

громадянства може викликати певні колізії 
й труднощі як для осіб, що мають два гро-
мадянства, так і для держав, громадянами 
яких є ці особи, оскільки кожна з держав 
може вимагати від особи виконання сво-
їх обов’язків перед нею. Так, наприклад, 
особа може бути зобов’язанa проходити 
військову службу в двох державах, причо-
му навіть одночасно, сплачувати податки 
двом державам тощо, що є закономірним 
з позицій міжнародного права. Так, у ст. 3 
Конвенції про регулювання деяких питань, 
пов’язаних з колізією законів про грома-
дянство від 12.04.1930 р. встановлюється, 
що «особа, яка володіє одним або двома 
громадянствами, може розглядатися кож-
ною державою, громадянством якої вона 
володіє, як її громадянин». Щоправда, слід 
відмітити, що сьогодні питання несення вій-
ськової служби регулюється ст. 5 Конвенції 
про скорочення випадків множинного гро-
мадянства і військовий обов’язок у випадках 
множинного громадянства, де говориться, 
що від осіб, що володіють громадянством 
двох і більш держав, вимагається виконува-
ти свій військовий обов’язок по відношенню 

лише до однієї з цих держав, причому фор-
ми застосування даного положення можуть 
бути встановлені спеціальними угодами між 
будь-якими державами [5].
Противники множинного громадянства 

аргументують свою позицію тим, що біпа-
трид не може мати реального та стійкого по-
літико-правового зв’язку з декількома дер-
жавами, не може рівною мірою брати участь 
у суспільному житті кількох держав, що 
призводить до неефективного ставлення до 
однієї з держав послаблення інституту гро-
мадянства. До того ж вважається, що біпа-
тризм часто використовується для ухилення 
від обов’язків громадянина перед державою 
(військова служба, сплата податків), для ухи-
лення від судового переслідування або кри-
мінальної відповідальності.
Велика кількість держав (Швеція, Данія, 

Єгипет, Індія, Китай ін.), забороняють або 
не визнають подвійне громадянство. Іноді 
біпатриди обмежуються в деяких правах. 
Так, наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 16 
Конституції Румунії, «публічні функції й ви-
сокі посади можуть посідати особи, що ма-
ють тільки румунське громадянство і місце 
проживання в країні» [7]. 

 У Європейській конвенції про громадян-
ство [4], вказується, що кожна держава може 
самостійно вирішувати, які наслідки матиме 
в її внутрішньодержавному праві факт на-
буття її громадянином іншого громадянства 
або його приналежності до іншого грома-
дянства. Згідно зі ст. 15 Конвенції її поло-
ження не обмежують право кожної держави 
встановлювати у своєму внутрішньодержав-
ному праві: a) зберігають чи втрачають гро-
мадянство її громадяни, які набувають або 
володіють громадянством іншої держави; 
б) чи пов’язане набуття або збереження її 
громадянства з відмовою від іншого грома-
дянства або з його втратою. Таким чином, 
Європейська конвенція про громадянство в 
пункті «а» статті 15 надає державам-учасни-
цям право самим визначати припустимість 
множинного громадянства. Отже, законо-
давства, що забороняють подвійне грома-
дянство, відповідають нормам європейсько-
го права.
У науці і практиці виділяють різні спо-

соби усунення біпатризму. Так, до вну-
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трішньодержавних способів відносять, по-
перше, надання біпатридам права відмови 
від одного зі своїх громадянств (оптація); 
по-друге, негативну оптацію, яка означає, 
що у випадку народження дитини у інозем-
ців, один з яких народився в цій країні (так 
званий принцип подвійного народження), 
ця дитина набуває громадянство даної кра-
їни. Але з досягненням повноліття така осо-
ба має право відмови від громадянства цієї 
країни протягом певного терміну, пропус-
тивши який вона це право втрачає (Фран-
ція). 
По-третє, з метою запобігання необме-

женому набуттю громадянства емігрантами, 
що втратили реальний зв’язок з батьківщи-
ною, законодавство ряда держaв встановлює 
кількість поколінь осіб, що постійно прожи-
вають за кордоном, і які можуть передавати 
дітям своє громадянство за «правом крові». 
Визначаються також умови втрати грома-
дянства особами, що народилися за кордо-
ном. Так, згідно із законом про шведське 
громадянство громадянин Швеції, який 
народився за кордоном, ніколи не прожи-
вав у цій державі і не «не знаходився у ній 
таким чином, що міг би свідчити про його 
приналежнiсть до Швеції», втрачає шведсь-
ке громадянство з досягненням 22 років [2, 
c. 21].

 Практично у всіх державах основною 
характерною рисою громадянства вважаєть-
ся лояльність особи по відношенню до сво-
єї держави. Порушенням такої лояльності, 
як правило, є вступ на державну службу або 
до армії іншої держави без згоди держави 
громадянства або натуралізація в іноземній 
державі за власним бажанням, що тягнуть 
за собою експатріацію в країні первинного 
громадянства. Тому відповідно до ч. 1 ст. 19 
Закону «Про громадянство України» підста-
вами для втрати українського громадянства 
є добровільне набуття повнолітнім громадя-
нином України громадянства іншої держа-
ви і добровільний вступ на військову службу 
іншої держави, яка згідно з законодавством 
цієї країни не є військовим обов’язком або 
альтернативною (невійськовою) службою.
Для попередження виникнення мно-

жинного громадянства при укладенні 
шлюбу в українському законодавстві (п. 5 

ст. 2 Закону «Про громадянство України») 
закріплений принцип неможливості авто-
матичного набуття громадянства України 
іноземцем внаслідок укладення шлюбу з 
громадянином України.
При набутті іноземцем українського 

громадянства від такої особи вимагається 
подача зобов’язання припинити іноземне 
громадянство. Ця вимога також спрямо-
вана на реалізацію принципу єдиного гро-
мадянства. Але на виконання принципу 
запобігання виникненню випадків безгро-
мадянства іноземцю надається два роки з 
моменту набуття громадянства України для 
виходу з попереднього громадянства, тобто 
протягом двох років така особа може мати 
статус біпатрида на законних підставах. 
При чому як позитив слід відмітити зміни, 
внесені до ст. 21 Закону України «Про гро-
мадянство України», якими до підстав для 
скасування рішень про оформлення набут-
тя громадянства України було додано не-
виконання зобов’язання, взятого особою 
у зобов’язанні припинити іноземне гро-
мадянство (підданство), в декларації про 
відмову від іноземного громадянства або в 
декларації про відсутність іноземного гро-
мадянства. 
У сфері міждержавних відносин склалася 

практика уникати інституту подвійного гро-
мадянства, а якщо й використовувати його, 
то тільки на підставі двосторонніх угод. 
Тому значна кількість держав укладає дого-
вори про недопущення випадків подвійного 
громадянства, тим самим зобов’язуючи осо-
бу обирати за власною волею одне з грома-
дянств. 
Міжнародно-правовим засобом усунен-

ня біпатризму є укладення договорів, у яких 
застосовуються наступні правові принципи:

1) у випадку набуття громадянства іншої 
сторони, що домовляється, первинне грома-
дянство вважається втраченим;

2) перед натуралізацією у державі, що 
домовляється, необхідним є надання дозво-
лу про вихід з громадянства іншої держави, 
що домовляється;

3) дитина втрачає первинне грома-
дянство при усиновленні (ст. 17 Гаазької 
конвенції про деякі питання, що стосуються 
колізій законів про громадянство);
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4) біпатриди можуть відмовитись від од-
ного зі своїих громадянств, що визначено в 
ст. 2 Європейської конвенції про скорочен-
ня випадків множинного громадянства і 
військовий обов’язок у випадках множинно-
го громадянства 1963 р.;

5) критерієм визначення громадянства 
біпатридів є доміцилій. Правова доктрина 
большості держав заснована на концепції 
стійкості громадянства та фактичного зв’язку 
особи з державою. Стосовно проблеми 
«зв’язку з державою» міжнародними судами 
принято цілий ряд рішень, найбільш відо-
мим з яких було рішення у справі Канева-
ро. Останній за «правом крові» набув італій-
ське, а за «правом грунту» – перуанське гро-
мадянство. Постійна палата міжнародного 
правосуддя в 1912 році вирішила, що Ка-
неваро володів громадянством Перу і був 
призначений цією державою на посаду 
генерального консула в Голандії. Цим суд 
закріпив концепцію про так звану «активну, 
або ефективну, державну приналежність». 
Критеріями ефективного громадянства вва-
жаються постійне місце проживання або 
найбільш частого перебування; місце робо-
ти, несення військової чи державної служби; 
місце, де особа реально користується своїми 
громадянськими і політичними правами; 
іноді – місцезнахождення нерухомої влас-
ності [2, c. 20];

7) дія «права грунту виключається по 
відношенню до дітей іноземних дипломатів 
і косулів;

8) особливу сферу в міжнародно-
правових способах усунення подвійного 
громадянства складають положення про 
оптації, які включаються до договорів про 
територіальні зміни, правопреємство, за-
хист національних меншин і про усунення і 
попередження подвійного громадянства [2, 
c. 23,24]. 
Повертаючись до закріплення принципу 

єдиного громадянства в законодавстві Укра-
їни, слід зазначити, що він формулюється 
законодавцем наступним чином: «Якщо гро-
мадянин України набув громадянство (під-
данство) іншої держави (держав), то в пра-
вових відносинах з Україною він визнається 
тільки громадянином України. Якщо інозе-
мець набув громадянство України, то в пра-

вових відносинах з Україною він визнається 
тільки громадянином України». Це озна-
чає, що держава не бере до уваги наявність 
у такої особи громадянства іншої держави 
і розглядає її лише як свого громадянина, 
надаючи їй всі права громадянина і покла-
даючи на неї всі відповідні обов’язки. Тобто 
в цьому випадку слід вести мову скоріше не 
про заборону, а про невизнання подвійного 
громадянства. Як вказав Ю.Р. Боярс, цілком 
правомірне закріплення в законодавстві 
багатьох держав так званого принципу не-
визнання подвійного громадянства означає 
лише невизнання правових наслідків біпа-
тризму [2, c. 17].
Хоча з іншого боку, пункт 1 ч. 1 ст. 19 За-

кону про громадянство однією з умов втрати 
громадянства України називає є добровільне 
набуття громадянином України після до-
сягнення ним повноліття громадянства ін-
шої держави. Причому нагальною сьогодні 
є проблема виявлення випадків подвійно-
го громадянства, оскільки в нашій державі 
немає чіткого законодавчо врегульованого 
механізму виявлення таких випадків. Як 
приклад можна навести інформацію з при-
кордонних районів нашої країни, зокрема 
тих, які межують з Молдовою, Румунією та 
Угорщиною, де, за неофіційними даними, 
близько половини громадян України є біпа-
тридами, які, крім українського, мають гро-
мадянство тієї держави, з якою межує тери-
торія України [3, c. 174].
Повертаючись до положень Закону, слід 

звернути увагу на те, що законодавець уточ-
нює, що під добровільним набуттям грома-
дянства іншої держави розуміють всі випад-
ки, коли громадянин України для набуття 
громадянства іншої держави повинен був 
звертатися із заявою або клопотанням про 
таке набуття відповідно до порядку, вста-
новленого національним законодавством 
держави, громадянство якої отримано.
Таким чином, наявність подвійного гро-

мадянства законодавство допускає в тому 
випадку, якщо воно було набуте недобро-
вільно, тобто не існувало волевиявлення осо-
би при набутті ним другого громадянства. 
Український законодавець такими випадка-
ми вважає: по-перше, одночасне набуття ди-
тиною за народженням громадянства Укра-
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їни і громадянства іншої держави; по-друге, 
набуття дитиною-громадянином України 
громадянства своїх усиновителів внаслідок 
усиновлення її іноземцями; по-третє, авто-
матичне набуття громадянином України 
іншого громадянства внаслідок укладення 
шлюбу з іноземцем; і, по-четверте, авто-
матичне набуття громадянином України, 
що досяг повноліття, іншого громадянства 
внаслідок застосування законодавства про 
громадянство іноземної держави, якщо та-
кий громадянин не отримав документ, який 
підтверджує наявність у нього громадянства 
іншої держави.
Це відповідає положенням Європей-

ської конвенції про громадянство 1997 р., 
стаття 14 якої передбачає, що держава до-
зволяє зберігати множинне громадянство 
дітям, які автоматично отримали громадян-
ство різних держав за народженням, і до-
зволяє своїм громадянам мати інше грома-
дянство, якщо таке набувається у зв’язку з 
укладенням шлюбу.
Можна стверджувати, що сьогодні в 

Україні здійснюються певні кроки щодо за-
провадження інституту подвійного грома-
дянства. Так, згідно з Указом Президента 
України № 594/2019 [12] особи, які є гро-
мадянами Російської Федерації і зазнають 
переслідувань через політичні переконання 
у країні своєї громадянської належності та 
подають клопотання про набуття громадян-
ства України, звільняються від необхідності 
подання зобов’язання припинити іноземне 
громадянство. У даному випадку від осіб ви-
магається подання декларації про відмову 
від іноземного громадянства. Це ж стосуєть-
ся й осіб, які проходять службу у Збройних 
силах України та які мають визначні заслу-
ги перед Україною, або прийняття яких до 
громадянства України становить державний 
інтерес (що брали чи беруть участь у здій-
сненні заходів із забезпечення національної 
безпеки та оборони, відсічі та стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації у До-
нецькій та Луганській областях) і зверта-
ються щодо набуття громадянства України.
До того ж у Верховній Раді України 

зареєстровано законопроект №2590 від 
12.12.2019 р., яким передбачається вне-
сення змін до Закону України «Про гро-

мадянство України», в тому числі й щодо 
питань, пов’язаних з наявністю в особи 
подвійного громадянства. Так, у законі 
переглянуто підстави втрати громадян-
ства України, а саме виключено з підстав 
для втрати громадянства України добро-
вільного набуття повнолітнім громадяни-
ном України громадянства іншої держа-
ви.
Деякі автори звертають увагу на той 

факт, що в сучасних міжнародних відно-
синах проблему множинного громадян-
ства нерідко пов’язують з питанням наці-
ональної безпеки, оскільки за допомогою 
цього інституту можна легально створити 
так звану «п’яту колону» [11, с. 173]. Сьо-
годні в умовах російської агресії в Україні 
недоречно говорити про легалізацію од-
ночасного існування у особи громадянства 
України та Російської Федерації. У даній 
ситуації доцільно використати досвід Лат-
вії при вирішенні питання щодо визнання 
подвійного громадянства в Україні. Так, 
згідно зі ст. 9 Закону Латвійської Респу-
бліки «Про громадянство» в редакції від 
9.05.2013 року [10] (попередня редакція 
Закону містила положення про неприпус-
тимість подвійного громадянства у особи, 
що приймається до громадянства Латвії). 
Так, латвійське громадянство зберігаєть-
ся у громадянина Латвії, який: 1) отримав 
громадянство іншої країни -члена Євро-
пейського Союзу або Європейської асоці-
ації вільної торгівлі; 2) отримав громадян-
ство іншої країни- члена Організації Пів-
нічноатлантичного договору; 3) отримав 
громадянство країни, з якою Латвія укла-
ла угоду про визнання подвійного грома-
дянства. До того ж подвійне громадянство 
зберігається за особами, які набули грома-
дянство інших держав, з дозволу Кабінету 
Міністрів у зв’язку з вадливими державни-
ми інтересами. Отже, викладені вище об-
меження роблять неможливим спільне з 
російським громадянство.
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