МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
На правах рукопису
ШАНДАЛА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА
УДК [340.134:342.71](477)’’1917/1920’’(043.5)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ПЕРІОД
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1917 – 1920 рр.
12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
вчень
Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент
Кольбенко Андрій Володимирович

Львів - 2017

2

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………....4
РОЗДІЛ 1. Історико-правові та методологічні засади дослідження
1.1.

Історіографія дослідження………………………………………….12

1.2.

Джерельна база дослідження……………………………………….19

1.3.

Методологічна основа дослідження………………………………..25

Висновки до розділу 1……………………………………………………….32
РОЗДІЛ

Історико-правові

2.

передумови

становлення

правового

регулювання громадянства в Європі.
2.1.

Становлення інституту громадянства у країнах Європи в період

Античності та Середньовіччя………………………………………………….….35
2.2.

Громадянство (підданство) у правовій системі Російської імперії у

ХІХ – на початку ХХ ст. та його законодавче закріплення………………….......46
2.3.

Особливості правового регулювання громадянства (підданства) в

Австро-Угорській імперії……………………………………………………..........66
Висновки до розділу 2…………………………………………………..…….83
РОЗДІЛ

3.

Політичні

та

правові

основи

формування

інституту

Українській

Народній

громадянства в новітній період української державності
3.1.

Правове

становлення

громадянства

в

Республіці в період Центральної Ради (березень1917 – квітень 1918 рр.)……..86
3.2.

Проекти нормативно-правових актів щодо вдосконалення правового

регулювання громадянства Української Народної Республіки часів Центральної
Ради………………………………………………………………………………..108

3

3.3.

Правові засади розвитку громадянства в Українській Державі

Гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918 рр.)……………………115
3.4.

Особливості розвитку громадянства в Українській Народній

Республіці за Директорії (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)………….........135
3.5.

Правове регулювання громадянства в Західно-Українській Народній

Республіці (1918 – 1923рр.)………………………………………………………153
Висновки до розділу 3……………………………………..…………...........170
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….175
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...179
ДОДАТКИ…………………………………………………………………....200

4

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Україна – демократична та правова
держава, головним завданням якої є дотримання прав і свобод людей, котрі
становлять її населення. У контексті міжнародно-правових угод вона повинна
виконувати обов’язки, покладені на неї міжнародною спільнотою. Так, до
основних прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини
належить право на громадянство.
Громадянство є тією необхідною підставою, яка надає особі можливість
повною мірою долучатися до політичного, економічного, правового та
культурного життя суспільства і держави. Громадянство є одним із
визначальних чинників у характеристиці правового становища особи, одним із
найважливіших елементів її правового статусу.
На

сучасному

громадянства,

етапі

існує

багато

питань

стосовно

регулювання

які необхідно розв’язати, у тому числі – подвійного

громадянства (біпатритизму). Адже бути громадянином іншої держави, крім
України, законодавство не дозволяє, і громадянин України у відносинах з
Україною визнається лише її громадянином (ст.2 Закону України «Про
громадянство»). Проблемою є також отримання громадянами нашої держави,
котрі працюють і фактично мешкають за кордоном, дозволу на постійне
проживання, що згодом, за певних умов, може стати підставою для набуття
громадянства іншої держави. У зв’язку з цим варто звернутися до історичного
досвіду регулювання питань українського громадянства.
Українське державотворення тривало довгий час, але найбільшої уваги
потрібно приділити періоду від 1917 до 1920 рр., оскільки він надзвичайно
насичений подіями, переворотами та, не менш важливо, прийняттям
законодавчих актів, зокрема з питань громадянства. Саме тоді був прийнятий
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перший в українській історії закон, що закріпив громадянство на території
тогочасних українських земель за існування Української Народної Республіки –
«Про громадянство Української Народної Республіки». Цей нормативноправовий акт започаткував правове регулювання громадянства, яке є постійним
правовим взаємозв'язком особи з державою. Тому, на нашу думку, питання
втрати такого зв’язку чи його набуття має велике значення для держави й
суспільства загалом. Саме цими обставинами і зумовлюється актуальність
комплексного історико-правового дослідження визначеної теми, яке заповнить
прогалину в історико-правовій науці.
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної програми
кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у
межах НДР «Характерні риси розвитку державності, права та політичноправової думки в Україні та зарубіжних країнах» (державна реєстрація
№01112U003267).
Мета дослідження. Метою дослідження є з’ясувати характерні риси та
особливості правового регулювання громадянства в період українського
державотворення (1917 – 1920рр.).
Для досягнення вказаної мети поставлені такі завдання:


з’ясувати історико-правові передумови становлення інституту

громадянства в Європі;


здійснити правовий аналіз підстав та умов набуття громадянства в

період українського державотворення (1917 – 1920 рр.);


визначити характерні риси та особливості діяльності органів

державної влади, до компетенції яких належали питання громадянства;
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провести історико-правовий аналіз законодавства Української

Народної Республіки, яке регулювало питання громадянства у період
Центральної Ради;


розкрити характерні риси правового регулювання громадянства в

Українській Державі Гетьмана Скоропадського;


виявити особливості регулювання громадянства в Українській

Народній Республіці за Директорії;


з’ясувати порядок набуття та припинення громадянства в Західно-

Українській Народній Республіці відповідно до прийнятого нею законодавства;


порівняти правові засади регулювання питань громадянства за часів

формування української державності у 1917 – 1920 рр.;


узагальнити

й

оцінити

історико-правовий

досвід

правового

регулювання громадянства за період українського державотворення.
Об’єктом дослідження є громадянство як державно-політичне та правове
явище у період українського державотворення (1917 – 1920 рр.).
Предметом дослідження є характерні риси та особливості становлення та
розвитку інституту громадянства у добу українського державотворення (1917 –
1920 рр.).
Хронологічні межі дисертаційного дослідження: період українського
державотворення у 1917 – 1920 рр., а також передумови формування інституту
громадянства на території українських земель, що започатковані за часів
античності та охоплюють епоху Середньовіччя і перебування українських
земель у складі Російської й Австро-Угорської імперій. Аналіз передумов
формування даного інституту дає змогу комплексно розглянути проблему
правового регулювання громадянства на території українських земель у період
українського державотворення.
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Методи дослідження. Дослідження здійснене на засадах системності й
об’єктивності

зі

застосуванням

діалектичного

та

антропологічного

концептуальних підходів, за допомогою яких розкрито становлення та розвиток
інституту громадянства у часи українського державотворення (1917–1920 рр.).
Також враховано цивілізаційний підхід, унаслідок чого можна простежити
еволюцію інституту громадянства від зародження до досліджуваного періоду.
У процесі дослідження використовувався комплекс загальнонаукових і
спеціально-правових методів. Серед загальнонаукових можна виокремити
системний, логічний та історичний. Системний метод застосовувався для
вивчення

законодавства,

що

було

підґрунтям

правового

регулювання

громадянства в українських державах, які були утворені в період 1917–1920 рр..
За допомогою логічного методу оцінено вплив соціальних та політичних явищ
на формування інституту громадянства. Історичний метод слугував виявленню
закономірностей та особливостей правового регулювання громадянства в
період українського державотворення (1917–1920 рр.).
Основу спеціально-правових (спеціально-юридичних) методів становили
історико-правовий, герменевтико-правовий, порівняльно-правовий та інші
методи наукового дослідження.
Детальніший огляд системи методів та прийомів дослідження здійснено у
підрозділі 1.3.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація
є одним з перших в українській історико-правовій науці комплексним історикоправовим дослідженням правового регулювання громадянства в період
українського державотворення (1917–1920 рр.). У результаті проведеного
дослідження сформульовані основні положення і висновки, яким притаманні
елементи наукової новизни:
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уперше:


розкрито вплив зовнішньополітичних і суспільно-політичних

обставин на становлення та розвиток інституту громадянства в період
українського державотворення 1917–1920 рр., а саме – тривале перебування
українських земель у складі імперій та формування державності у воєнний час;


виокремлено

ознаки,

які

формували

особливості

правового

регулювання громадянства на території українських земель у період
українського державотворення 1917–1920 рр., зокрема відсутність норм про
можливість судового оскарження рішення з питань громадянства у більшості
законів;


проведено детальний аналіз проектів законів, які мали здійснювати

правове регулювання громадянства, але так і не набули чинності. Зокрема,
вперше було здійснено правовий аналіз малодослідженого проекту закону «Про
громадянство Української Народної Республіки» за правління Директорії;


визначено

особливості

застосування

законодавства

про

громадянство у період формування українських держав в 1917–1920 рр., а саме
прийняття законодавчих актів, які були складними для реалізації та не мали
тривалого застосування у зв’язку з обставинами, котрі склалися внаслідок
державного перевороту та зміни влади;


сформовано основні

концепції, які характеризують правове

регулювання громадянства періоду українського державотворення загалом.
Виокремлено принципи громадянства, які були сформовані у процесі
законопроектної роботи, які здійснювали правове регулювання громадянства, у
тому числі: принцип єдиного громадянства та принцип рівності осіб перед
законом;
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удосконалено:


історико-правові знання про законодавство Української Народної

Республіки за часів Центральної Ради, зокрема стосовно громадянства;


науково-теоретичні положення щодо основних ознак законодавства

періоду українського державотворення (1917–1920 рр.);


історико-правові знання про правове регулювання громадянства в

Українській Державі за Гетьмана П. Скоропадського;
набули подальшого розвитку:


положення про те, що основою нормативної бази громадянства у

1917–1920 рр. були закони Центральної Ради, Ради міністрів Гетьманату П.
Скоропадського, Української Національної Ради Західно-Української Народної
Республіки,

прийняті

в

умовах

боротьби

за

відновлення

української

державності;


аргументи, які підтверджують, що тогочасний рівень законодавства

відповідав умовам, за котрих воно формувалось.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що
положення, узагальнення та висновки, зроблені внаслідок дисертаційного
дослідження, сприяють удосконаленню історико-правової науки. Результати
дослідження можуть бути використані у:


науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку науково-

правової думки у сфері правового регулювання громадянства у період
українського державотворення (1917–1920 рр.);


навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін та

підготовки навчальних матеріалів: підручників, посібників з навчальних
дисциплін,

зокрема,

таких

як

«Історія

держави

і

права

України»,

«Конституційне право України», а також у спецкурсах історично-правового
спрямування;
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правотворчій сфері – для вдосконалення правових норм у сфері

-

правового регулювання інституту громадянства України на основі історикоправового досвіду.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки
дисертації обговорено на засіданнях кафедри історії держави, права та
політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана
Франка і оприлюднено у публікаціях, доповідях на таких наукових та науковопрактичних конференціях: Х Міжнародній науково-практичній конференції
«Наука, Економіка і Техніка: інноваційний погляд» (Чернівці, 29 – 30 березня
2014р.);

ХХІ

звітній

науково-практичній

конференції

«Проблеми

державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 12 – 13 лютого
2015р.);

ХХІІ

звітній

науково-практичній

конференції

«Проблеми

державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 4 – 5 лютого 2016р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Права людини та проблеми
організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення
громадянського суспільства в Україні» (Запоріжжя, 22 – 23 квітня 2016р.);
ХХІІІ звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7 – 8 лютого 2017р.).
Публікації. Основні положення й висновки, що були сформульовані у
дослідженні, знайшли відображення в дев’яти наукових публікаціях, серед яких
чотири статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових
фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному періодичному
науковому виданні, а також чотирьох тезах доповідей науково-практичних
конференцій.
Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями
дослідження. Дослідження відображає логічну та хронологічну послідовність
розгляду питань, які зумовлені проблематикою дослідження. Дисертація
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складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують 10 підрозділів, висновків,
списку використаних джерел та семи додатків. Загальний обсяг роботи
становить 221 сторінку, з них 178 - основний текст, 21 – список використаних
джерел (211 найменувань), 22 сторінки – додатки.
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.1.

Історіографія дослідження

Стан наукового дослідження правового регулювання громадянства у
період українського державотворення тісно пов’язаний з історико-правовим
дослідженням розвитку держави і права даного періоду (1917 – 1920 рр.). Як
уже зазначалось, історико-правове питання інституту громадянства комплексно
не розглядалось. Частково цією проблемою займались окремі українські
науковці в контексті характеристики держави і права окремих державних
утворень. Тому, проведення комплексного дослідження з даного питання
містило очевидну потребу.
Наукову літературу, яка присвячена історико-правовому дослідженню з
даної теми можна поділити за змістовим критерієм на: 1) ту, яка присвячена
умовам, що передували становленню інституту громадянства на території
українських земель; 2) ту, яка висвітлювала саме формування інституту
громадянства. Перша група містить переважно видання з історико-правового
дослідження питання громадянства у країнах Європи, а також на території
українських земель, які перебували у складі двох імперій, а саме Російської
імперії та Австро-Угорської імперії. Друга група охоплює історико-правову
літературу присвячену чотирьом державним утворенням: Українській Народній
Республіці за Центральної Ради, Українській Державі за Гетьмана П.
Скоропадського,

Західно-Українській

Народній Республіці за Директорії.

Народній

Республіці,

Українській
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Також, можна зробити і хронологічний поділ літератури на три основні
періоди її видання: 1) початок ХХ століття; 2) після 1920 року до проголошення
незалежності

України;

3)

після

проголошення

незалежності

України.

Зауважимо, що історико-правове дослідження держави і права періоду
українського державотворення набуло більшого інтересу після здобуття
незалежності Україною. Це вочевидь пов’язано з цікавістю до витоків нашої
держави та права.
Література, присвячена передумовам формування інституту громадянства
в країнах Західної Європи, охоплює зарубіжну та вітчизняну. До зарубіжної
літератури ми можемо віднести праці російських учених: кандидата юридичних
наук Смородіна Миколи Матвійовича [160, c. 145-149], котрий на даний момент
обіймає посаду заступника директора Федеральної міграційної служби Росії;
професора доктора історичних наук Колобової Ксенії Михайлівни [99, с. 24 –
26],

що

була

деканом

історичного

факультету

Санкт-Петербурзького

державного університету у 1949 – 1951 рр.; кандидата юридичних наук
Олександра Вікторовича Мещерякова [130]; Володимира Матвійовича Гессена
[62, с. 70 – 73], вченого, дослідника правового регулювання підданства;
Михайла Ісааковича Бруна [46, с. 70 – 73], юриста, спеціаліста з міжнародного
приватного права; Олександра Дмитровича Градовського [67, с. 170 – 172],
професора права і публіциста;

Миколу Михайловича Коркунова [107, с. 77],

вченого-юриста, філософа права; Володимира Борисовича Ніколаєва [142, с.
103 – 117], вченого, кандидата юридичних наук, який комплексно дослідив
підданство Російської Імперії; Михайла Ігнатовича Миша [140, с. 330], юриста і
науковця, який займався питаннями іноземців у Російській Імперії, та ін.
Усі названі вчені зробили вагомий внесок у дослідження історії
становлення громадянства (підданства) на території Російської імперії, що
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допомогло нам у формуванні витоків громадянства на території українських
земель, які тривалий час перебували в її складі.
Не менш важливими були дослідження європейських вчених, зокрема
викладені німецькою мовою, до таких можна віднести праці: Франца Антона
Фелікса Едлера фон Ціллера [211] – цей австрійський юрист поклав початок
формуванню цивілістики Габсбурзької монархії; Петера Ханака [198, s. 177],
угорського вченого, засновника інституту історії в Угорській Академії Наук,
який здійснював дослідження права Австро-Угорщини; Гельмута Румплера
[207, s. 426-443],

австрійського доктора історичних наук, який проводив

дослідження історії монархії Габсбургів та історії Австрії ХIX – XX століття;
Джеральда

Сторжа,

австрійського

професора,

історика,

дослідника

конституційного права та спеціаліста з прав людини; Фріца Кармінські, автора
праці з кодифікації австрійського закону про громадянство; Девіда Цезарані та
Марії Фулбрук, англійських учених, авторів праці про історію громадянства,
національності й міграції в Європі; Хольгера Фішера [197, s. 138],
австрійського вченого; Емануеля Мілнера [204, s. 112], австрійського та
чеського юриста, викладача університету і політичного діяча німецької
національності; Йоахіма фон Путткамера [205, s. 377], німецького історика,
його праці присвячені проблемі угорської національності ХІХ століття;
Манфреда Рахенштайнера [206, s. 323], австрійського історика, та ін.
Одним з українських учених, які виявили інтерес до історії Російської
імперії є Віталій Анатолійович Лизогуб. У контексті свого дисертаційного
дослідженні на тему «Законодавство про основні політичні і громадянські
права і свободи підданих Російської імперії у другій половині XIX – на початку
XX століття» [122, с. 97] він проаналізував інститут підданства на території
Російської імперії, що було цікавим для формування послідовності походження
інституту громадянства на території українських земель.
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Українські науковці часто звертали увагу на дослідження періоду
українського державотворення, але конкретно громадянству в контексті
історико-правового дослідження було відведено місце в невеликій кількості
праць. Питанням правового регулювання громадянства займався Олександр
Миколайович Мироненко, український правознавець, політолог, філософ,
історик, доктор філософських наук з 1988 р., професор з 1994 р., членкореспондент Академії правових наук України з 1993 р. У жовтні 1996 р.
Верховною Радою України призначений суддею Конституційного Суду
України. В науковому доробку вченого налічується багато праць, присвячених
періоду українського державотворення, зокрема діяльності Центральної Ради. У
своїй роботі професор досліджував передумови та революційне формування
державності. По-новому для незалежної України було викладено історію
виникнення Центральної Ради, що було зумовлено дослідженням архівних
матеріалів, які раніше, за радянської влади, не були доступні для українських
дослідників.
До основних праць професора О.М. Мироненка, які мали велике значення
для

нашого

дослідження,

належать

«Світоч

української

державності:

політично-правовий аналіз діяльності Центральної Ради»(1995 р.) [134],
«Витоки українського революційного конституціоналізму 1917 – 1920 рр.
Теоретико-методологічний аспект»(2002) [133] тощо. Згадані праці дають
загальне уявлення про правове регулювання відносин у період діяльності
Центральної Ради.
Для багатьох українських правників важливим є дослідження історії
становлення української державності. Серед таких вчених можна виділити
доктора юридичних наук Олександра Любомировича Копиленка, напрямом
наукової діяльності якого є історія держави і права, історія політичних і
правових вчень, конституційне право, міжнародне право. Він – автор близько
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300 наукових праць, серед яких: «Українська ідея» М. Грушевського: історія і
сучасність» [103] (1992 р.), «Сто днів» Центральної Ради» [102] (1993 р.),
«Держава і право України. 1917–1920» [104] (1997 р.) та ін. Учений аналізує
питання державотворчих процесів у період Української Народної Республіки за
Центральної Ради й за правління Директорії, а також законодавчу діяльність
органів їхньої влади. Також наводиться характеристика правління Гетьмана
Скоропадського у період Української Держави. Окрема увага була приділена
законодавчій діяльності, а також було проведено аналіз законодавства про
громадянство Української Народної Республіки.
Сучасні правознавці України присвятили багато уваги «першій» та
«другій» Українській Народній Республіці, а також Українській Державі
Гетьмана Скоропадського. Щодо періоду Західно-Української Народної
Республіки, то велика увага даному періоду була відведена правниками
Західної України.
Одним із провідних дослідників періоду існування Західно-Української
Народної Республіки є заслужений професор Львівського Національного
Університету імені Івана Франка Борис Йосипович Тищик . У 2004 році вийшла
в світ монографія «Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія
держави і права» [169]. Дана праця містить глибоке дослідження питань,
пов’язаних

з

соціально-економічними

і

політичними

передумовами

проголошення суверенної української держави на західноукраїнських землях, а
також формуванню правових засад її діяльності. Правові засади формування
інституту громадянства були розглянуті у розділі V у контексті законодавчої
діяльності органів влади Західно - Української Народної Республіки. Була
здійснена характеристика правового регулювання громадянства в Західно Українській Народній Республіці згідно «Закону про громадянство на Західній
Області Української народної Республіки» від 8 квітня 1919 року.
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Професором також було видано низку статей, присвячених державі і праву
Західно - Української Народної Республіки. Зокрема, у 1995 році опубліковано
працю

«

Конституційне

законодавство

Західноукраїнської

Народної

Республіки» [168], у 2001 році – «Законотворча діяльність та державний устрій
Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919рр.)» [166]. У своїх працях
вчений дає оцінку правотворчій діяльності органів Західно - Української
Народної Республіки, а також процесу формування державного апарату. У
співавторстві з професором Львівського національного університету імені Івана
Франка Ігорем Йосиповичем Бойком було випущено академічний курс
підручника «Історія держави і права України» [171], який дає змогу отримати
базову інформацію про державу і право періоду українського державотворення.
До

авторів,

які

торкнулись

дослідження

правового

регулювання

громадянства у період українського державотворення, а саме періоду правління
Центральної Ради, можна віднести старшого наукового співробітника Інституту
історії України Національної академії наук України, кандидата історичних наук
Олександру Борисівну Кудлай. У своїй праці «Створення та діяльність
народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки
(червень 1917 — квітень 1918 рр.)» [112, с. 101] вона приділила значну увагу
ухваленому Малою Радою, а також розробленому Народним міністерством
міжнародних справ Української Народної Республіки закону про громадянство
Української Народної Республіки. Зробила короткий огляд основних положень
закону та додаткової примітки.
Корисним для нашого історико-правового дослідження було проведення
аналізу наявних праць з історії держави і права, а також історії України
загалом.

В контексті аналізу прав і свобод людини і громадянина було

висловлено цікаві думки стосовно процесу формування державного апарату, а
також законодавства про громадянство у період українського державотворення.
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До праць такого характеру можна віднести: «Історію Української Держави ХХ
століття» [141] автором якої є Ісидор Дмитрович Нагаєвський - український
греко-католицький священик, капелан, доктор наук, історик; «Україну в добі
Директорії Української Народної Республіки» [162] Томи І-VII, автором є
Матвій Миколайович Стахів - український правник, історик і суспільнополітичний діяч; «Історію України 1917-1920 рр.» [75; 76; 77], автор
Дорошенко Дмитро Іванович - український політичний діяч, дипломат, історик,
публіцист, літературознавець, бібліограф; «Нариси історії України: формування
модерної української нації XIX-XX ст.» [69] авторства Ярослава Йосиповича
Грицака - українського науковця, історика і публіциста, сьогодні почесного
професора та активного громадського діяча; «Відродження Нації» [54; 55; 56]
Володимира Винниченка – політичного та державного діяча часів української
революції, матеріали досліджені ним у процесі професійної та політичної
діяльності, першого голови Директорії; «Україну в огні й бурі революції» [126]
Мазепи Ісаака Прохоровича - українського політичного і державного діяча,
керівника уряду Української Народної Республіки періоду Директорії, а також
інші.
У дисертації використані аналітичні статті, а висновки зроблені у
результаті дослідження відомих українських, австрійських та російських
вчених, громадських діячів та юристів, які присвятили свою роботу обраному
нами періоду дослідження. Це дало нам можливість просліджувати процес
формування інституту громадянства на території українських земель до 1917
року, а також визначити рівень дослідження даної теми

з огляду на

актуальність питання громадянства у період українського державотворення.
Завдяки дослідженню емпіричного матеріалу було зроблено висновки у
відповідь на поставлені завдання. Дослідження питань інституту громадянства
періоду українського державотворення дало нам можливість зрозуміти, що
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основою для будь-якого історико-правового дослідження в першу чергу є
джерела правового характеру, які в подальшому підлягають подачі у
літературному вияві. Деякі питання громадянства періоду українського
державотворення недостатньо досліджені, це зокрема стосується громадянства
Директорії, оскільки не було прийнятого закону з цього питання, а був лише
підготовлений проект, який не досліджувався науковцями. Натомість питання
громадянства Української Народної Республіки підлягали дослідженню у
багатьох наукових працях, таких вчених як О.М. Мироненко [133; 134], О.Л.
Копиленко, М.Л. Копиленко [104], Б.Й. Тищик [171], О.Б. Кудлай [112] та інші.
1.2. Джерельна база дослідження
Джерельну базу проведеного дослідження
нормативно-правові

акти

(конституції,

становлять

законодавчі

опубліковані

акти),

архівні

матеріали(Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України, Державного архіву Львівської області та частково інших), а також
проекти законів (зокрема, які містились у архівних матеріалах), які не були
опубліковані.
До нормативно-правових актів, які слугували джерельною базою для
дослідження передумов формування інституту громадянства на території
Європи, в тому числі Австро-Угорщини та Російської імперії, належать
конституції та закони. Правове регулювання підданства у період перебування
українських земель у складі Австро-Угорщини відбувалося за рахунок
прийняття в 1867 році Основного закону про основні права громадян держави,
або Конституції Австро-Угорської імперії 1867 року. Цей нормативно-правовий
акт здійснював регулювання громадянства до 1918 року на території Австрії.
Щодо Угорщини, то до середини 19 століття вона керувалась Цивільним
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кодексом Австрії – даний нормативно-правовий акт був прийнятий у 1811 році,
але його було введено в дію 1 січня 1812 року для всієї Австрії, а також для
Галичини, Володимерії та Буковини [43, с. 689].
Після прийняття 1867 році Конституції Угорщина отримала свободу на
формування власного законодавства і так в 1879 році було сформоване власне
законодавство про громадянство, яке мало більше спільних рис з німецьким
законодавством, ніж з австрійським. Цікавим для нашого дослідження було
австрійське законодавство, оскільки в подальшому воно лягло в основу
формування законодавства Західно-Української Народної Республіки, а до
прийняття власного законодавства в окремих галузях було єдиним у сфері
правового регулювання.
Правове регулювання підданства у Російській імперії відбувалось на
основі законодавства, яке містилося у Збірнику законів Російської імперії,
найбільше нас цікавили IX том про стани, видання 1868, 1876 і 1898 років та V
том про податки, видання 1893 року та деякі інші. Нормативні акти, які
містились у даних збірниках дали нам можливість проаналізувати правове
регулювання підданства на території Російської імперії, з огляду на те, що
українські землі до проголошення незалежності перебували у її складі, а
законодавство, яким керувалась Російська імперія, діяло до набуття чинності
законів Української Народної Республіки, прийнятих Центральною Радою 2 і 4
березня 1918 року.
Щодо нормативних актів періоду українського державотворення, то їх
можна розділити на чотири групи, залежно від органу державної влади, яким
було прийнято дані акти:
1) акти Центральної Ради Української Народної Республіки;
2) акти Гетьмана Скоропадського у часи правління Українською
Державою;
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3) акти Української Національної Ради Західно-Української Народної
Республіки;
4) акти Директорії Української Народної Республіки.
За невеликий термін своєї діяльності українські державні утворення
змогли в більшості визначитись з порядком набуття, припинення та втрати
громадянства. Так, Центральною Радою 2 і 4 березня були видані закони «Про
громадянство Української Народної Республіки» [7, арк. 6 – 7] та «Про
реєстрацію громадянства Української Народної Республіки». Варто відзначити,
що дані нормативно-правові акти є першими законами про громадянство
України. Хоча дані закони були піддані широкій критиці, а також згодом було
запропоновано інші проекти для зміни правового регулювання, ми не можемо
говорити про даний акт, як про такий, що мав тривалу дію в часі, оскільки після
його

прийняття

існування

Української

Народної

Республіки

періоду

Центральної Ради тривало лише 2-3 місяці.
Наступним державним утворенням була Українська Держава, яку
очолював Павло Скоропадський. Гетьман за час свого правління скасував
прийнятий попередньою державою закон і видав власний від 2 липня 1918 року
«Закон про громадянство Української Республіки» [24]. На відміну від
попереднього, даний закон був написаний на основі досвіду, отриманого від
проектів законів, які були достатньо опрацьовані. Дія даного закону
продовжувалась, як свідчать архівні матеріали, протягом усього правління
Гетьмана

Скоропадського,

а

також

Директорії

Української

Народної

Республіки. З огляду на те, що Директорія не спромоглась прийняти власний
закон про громадянство, у своїй діяльності вона керувалась саме законом від 2
липня 1918 року [10].
На відміну від Директорії Української Народної Республіки, відносини
громадянства у Західно-Українській Народній Республіці підлягали правовому
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регулювання відповідно до «Закону про громадянство на Західній Області
Української Народної Республіки» [19] від 8 квітня 1919 року. Передбачалось,
що даний закон мав бути єдиним для всієї об’єднаної Української Народної
Республіки, але, попри це, його дія обмежилась територією Західно Української Народної Республіки. Цим самим законом регулювалась і служба у
державних органах. До даного закону було видане розпорядження Державного
Секретаріату внутрішніх справ, яке деталізувало окремі питання.
Крім законів, які здійснювали безпосереднє регулювання громадянства
було досліджено й Конституції та їх проекти, які повинні були здійснювати
правове регулювання громадянства. Конституція

Української

Народної

Республіки за Центральної Ради або Статут про державний устрій, права і
вільності Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року,
передбачала правове регулювання громадянства законом про громадянство, а
також умови позбавлення громадянства. Проект Конституції Української
Держави передбачав заборону подвійного громадянства, так як і закон, який
здійснював правове регулювання громадянства. Проект Конституції Директорії
підготовлений у 1920 році, передбачав прийняття закону про громадянство та
основні положення правового регулювання громадянства в Українській
Народній Республіці. Проект Конституції Західно - Української Народної
Республіки, який був створений Станіславом Дністрянським, передбачав, що
громадянство Західно - Української Народної Республіки випливає з осілості, –
це положення містилось і в законі, хоча й значно раніше, оскільки проект
Конституції мав місце у 1920 році.
Перед тим, як перейти до огляду проектів законів про громадянство, які не
були прийняті, потрібно зробити огляд архівних матеріалів, які й містили ці
проекти, а також багато інших високоінформативних джерел.
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Архівні матеріали, які підлягали аналізу у процесі дослідження по темі,
зконцентровані у наступних фондах Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України: ф.799 (Мiнiстерство внутрiшнiх справ
Української Народної Республiки, м. Київ), ф.905 (Державний сенат
Української держави, м. Київ), ф. 1063 (Рада народних мiнiстрiв Української
Народної Республiки, м. Житомир, з квiтня – м. Київ.), ф. 1064 (Рада мiнiстрiв
Української Держави, м. Київ.), ф. 1092 (Мiнiстерство внутрiшнiх справ
Української Народної Республiки, м. Київ, м. Вiнниця, м. Проскурiв, м. Рiвне,
м. Кам'янець-Подiльський, Станiслав, Тарнiв), ф. 1115 (Українська Центральна
Рада, м. Київ, з 08.02.1918р. -м. Житомир, з березня 1918р. – м. Київ.), ф. 2208
(Мiнiстерство юстицiї Української Народної Республiки, м. Київ з лютого
1919р. – м. Вiнниця, Подiльської губернiї, з квiтння 1919р. - м. Рiвне,
Волинської губернiї, з червня 1919р. – м. Кам'янець - Подiльський Подiльської
губернiї). Було опрацьовано близько 50 справ, з яких 15 використано для
аргументації історико-правового дослідження.
Дослідження матеріалів Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України дало можливість зробити аналіз дії законодавства
у процесі реалізації його норм, зокрема стосовно питання прийняття в
громадянство окремих осіб. Також велике значення архівні матеріали мали для
визначення акту, за допомогою якого здійснювалось правове регулювання
відносин громадянства у період Директорії на території Української Народної
Республіки. В основному матеріали складалися з листувань між міністерствами,
а також дипломатичними місіями і міністерством. Розглянуто також
листування між окремим особами та органами влади. До архівних матеріалів
також можна віднести справи окремих судів, які вирішували питання
належності до громадянства.
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Аналізувались також і матеріали Державного архіву Львівської області та
Центрального державного історичного архіву України у місті Львові. В
результаті дослідження були отримані примірники нормативних актів періоду
існування Західно-Української Народної Республіки: «Закон про громадянство
на Західній Області Української Народної Республіки» від 8 квітня 1919 року та
«Розпорядок Державного Секретаріату внутрішніх справ до закону про
громадянство на Західній Області Української Народної Республіки» від 10
квітня 1919 року.
До окремої групи джерел, які досліджувались у процесі написання
кандидатської дисертації, належать проекти законів. В основному такі проекти
мали місце у матеріалах архіву. До таких проектів можна віднести «Проект
Закону про громадянство Української Народної Республіки» [14], винесений на
розгляд 20 квітня 1918 року, автором якого є член Центральної Ради М.
Гросман від фракції сіоністів.
Не менш важливий «Проект Закону про громадянство Української
Народної Республіки» [15], поданий комісією, яка була створена за ініціативою
міністра судових справ С. Шелухіна. Отже, аналізу підлягали два альтернативні
на той час проекти закону про громадянство, що дало змогу об’єктивно оцінити
правотворчу діяльність Центральної Ради у сфері правового регулювання
громадянства.
До проектів законів, які частково здійснювали регулювання питання
громадянства Української Народної Республіки, належить проект Автономного
Статуту України [14]. Даний проект дав змогу прослідкувати правове
регулювання громадянства ще до моменту проголошення незалежності
Української Народної Республіки, але у складі Федерації.
Окремої уваги заслуговує законопроект «Про громадянство Української
Народної Республіки» [1], який був підготовлений Державним Секретарем
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Директорії у листопаді 1919 року. Матеріали, які супроводжували «Проект
закону про громадянство Української Народної Республіки» Директорії,
свідчили про наявність інтересу державних органів до нього, а також про
потребу його законодавчого закріплення, що дало можливість зробити
висновки з поставлених у дисертації питань стосовно правового регулювання
громадянства.
Дисертаційне дослідження здійснювалось на основі різноманітних джерел
за змістом, значимістю, характером, а також юридичною силою. Аналіз таких
джерел дав можливість підійти до проблеми з різних сторін та збагнути
фактори, які мали вплив на інститут громадянства загалом, а також на правове
регулювання громадянства у період українського державотворення 1917 – 1920
рр. зокрема.
1.3. Методологічна основа дослідження
Методологію даного дисертаційного дослідження становить система
методів та способів наукового пізнання, які були необхідними для проведення
дослідження правового регулювання громадянства в період українського
державотворення (1917-1920рр.). Дане дослідження містить у собі риси
історичного та правового, що у сукупності становить історико-правовий
напрям дослідження.
У науковому дослідження методологія пізнання історико-правових явищ
полягає у правильному застосуванні методів наукового пізнання, які
розглядаються як певна послідовність дій, операцій, виконання яких необхідне
для досягнення заздалегідь поставленої мети, наприклад, для отримання нових
історико-правових знань або уточнення вже існуючих уявлень про ті чи інші
події [65, с. 6 – 7]. Завдання методології даного дослідження базується на
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необхідності виявлення і дослідження загальних та конкретних історикоправових процесів чи подій, які мали вплив на формування об’єктивної
дійсності.
Наукове дослідження правового регулювання громадянства в період
українського державотворення (1917 – 1920 рр.) базується на методологічних
засадах, що визначають сутність історико-правового пізнання.
Здійснення

історико-правового

аналізу

правового

регулювання

громадянства в період українського державотворення дало можливість
відтворити послідовність формування інституту громадянства до моменту
утворення першого українського державного утворення на початку ХХ
століття, дослідити правове регулювання громадянства в Українській Народній
Республіці за Центральної Ради, Українській Державі за Гетьмана П.
Скоропадського,

Західно-Українській

Народній

Республіці,

Українській

Народній Республіці за Директорії, а також надало можливість у перспективі
використати здобутий історичний досвід для вдосконалення системи правового
регулювання громадянства у сучасній Україні.
З огляду на те, що питання громадянства в останні роки отримало більшу
увагу суспільства, в дисертації було здійснено аналіз не лише самого інституту
громадянства, але і спроб його вдосконалення для отримання більшої
інформації стосовно його місця у системі правових норм державних утворень
1917 – 1920 рр.
До основних принципів, на яких ґрунтується методологія даного
дослідження, належать принципи всебічності та об’єктивності. За умови
застосування даних принципів правове регулювання громадянства досліджено з
врахуванням його взаємозв’язку з іншими історико-правовими явищами, а
також з врахуванням різних точок зору. Зокрема, правове регулювання
громадянства в Українській Народній Республіці було розглянуто за умов, які
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існували

напередодні

формування

української

державності.

Процес

дослідження базувався лише на умовах аналізу об’єктивних обставин, які могли
мати вплив на досліджуваний предмет.
Ще одним принципом даного дослідження є принцип історизму, який
полягає у дослідженні процесу становлення та розвитку інституту громадянства
за умов наявності причинно-наслідкових зв’язків між подіями та явищами, які
мали вплив на процес формування інституту громадянства в період
українського державотворення. Це, зокрема, дало можливість з’ясувати
соціальні, політичні та правові передумови формування інституту громадянства
на території українських земель, які перебували у складі Російської та АвстроУгорської імперії, а згодом набули іншого правового статусу в період який
становить наше дисертаційне дослідження.
Передбачені дослідницькі методи застосовані за умов дотримання
принципів комплексності та послідовності. Це дало нам можливість здійснити
дисертаційне дослідження в два етапи, які можна умовно поділити на
передумови формування досліджуваного явища та саме дослідження даного
явища.
Базовими для застосування методів історико-правових досліджень є
принципи аналітичності та критичності. У процесі застосування методів
дослідження авторка критично аналізувала різні історико-правові явища та
процеси, а також здійснила їхній багатосторонній аналіз, що дало можливість
дати відповіді на поставлені завдання дисертаційного дослідження.
Методологічну основу дослідження становить система концептуальних
підходів, філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів.
Одним з основних концептуальних підходів, який було застосовано у
дисертації є діалектичний. Даний підхід застосовано для виявлення та
дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників, які мали вплив на правове
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регулювання громадянства в період українського державотворення (19171920рр.). Зазначений підхід полягає у дослідженні інституту громадянства в
контексті

різноманітних

історико-правових,

історичних,

економічних,

соціальних та інших явищ, аналізі взаємозв’язків між законодавством про
громадянство і іншими конституційними актами того часу, а також актами
законодавства, які поширювали свою дію на території українських земель до
моменту прийняття даного законодавства. Зокрема, за допомогою даного
підходу виявлено причинно-наслідковий зв’язок між законодавством, яке були
сформоване в період українського державотворення та тим, яке мало місце в
Російській та Австро-Угорській імперії.
До

концептуальних

підходів,

які

були

застосовані

належить

антропологічний підхід, який основним творцем правової системи, законів,
кодексів тощо, розглядає людину. Людина є єдиним творцем права та держави.
Процес, який було запущено за умови участі людського фактору, спровокував
формування нових державних утворень на території українських земель, що в
подальшому

дало

можливість

людині

сформувати

законодавство

про

громадянство.
Людський фактор мав вплив на формування першого українського закону
«Про громадянство Української Народної Республіки», а також на подальше
вдосконалення

правового

регулювання

громадянства.

Основним

відображенням даного підходу є визначення громадянства як основного
правового зв’язку між людиною і державою, що робить людину центром
даного питання.
Процес дослідження правового регулювання громадянства не міг обійтись
без цивілізаційного підходу. Оскільки він полягає у тому, що конкретний
період

історичного

розвитку

визначається

не

стільки

об’єктивно-

матеріальними, скільки ідейно-духовними та культурологічними чинниками. У
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межах цього підходу ми дослідили вплив культурних та ідейних чинників на
формування інституту громадянства, а також на формування систем органів
влади, які прямо відповідали за процес формування правових норм, за
допомогою

яких

повинно

було

здійснюватися

правове

регулювання

громадянства.
Щодо методів, за допомогою яких були втілені зазначені концептуальні
підходи, то їх варто класифікувати залежно від рівня наукового пошуку. Тому
за

цим

критерієм

методи

історико-правового

пізнання

розділили

на

філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові.
Філософські методи є універсальними і застосовуються при вивченні всіх
проявів історико-правової дійсності, вони визначають основну стратегію
дисертаційного дослідження. Діалектичний метод, який посідає важливу роль з
числа філософських методів, допоміг розглянути становлення та розвиток
інституту громадянства у період українського державотворення (1917 – 1920
рр.) за умов його взаємозв’язку з іншими правовими явищами та процесами
формування законодавства.
Допоміжним можна вважати метафізичний метод, оскільки для історикоправової науки важливим є не лише саме явище, що є предметом дослідження,
а й всі чинники, що обумовили його формування та розвиток. Отже, даний
метод було використано для дослідження конкретних нормативно-правових
актів, без огляду процесу їхнього формування та вдосконалення.
До загальнонаукових методів дослідження, які використовуються під час
вивчення історії держави і права України, належать: абстрагування та
абсолютизація, формалізація та ідеалізація, аналіз і синтез, індукція та дедукція,
класифікація і типологізація, а також методи – історичний і логічний,
статистичний, аналогії, структурно-функціонального аналізу та ін.
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Системний і логічний методи застосовані для цілісного осмислення
історико-правових, політичних та соціальних явищ, які впливали на правове
регулювання громадянства в період українського державотворення, а також
спровокували зміну та вдосконалення законодавства даного періоду.
Історичний

метод

надав

можливість

формування

уявлень

про

закономірності прийняття, впровадження та зміну законодавства, за допомогою
якого здійснювалось правове регулювання громадянства (1917 – 1920 рр.).
За допомогою методу порівняння авторка здійснила аналіз правового
регулювання

різних

державних

утворень

у

період

українського

державотворення, виокремила особливості, відмінні та спільні риси, які були
притаманні для законодавства даного періоду. Це допомогло виявити позитивні
та негативні риси, які мали вплив на законодавство.
Предметом дослідження було зумовлено необхідність використання
методу структурно-функціонального аналізу. За допомогою даного методу
розглянуто систему, яку становить інститут громадянства, який було
сформовано задовго до появи його на території України, а також визначено
його

основні

прояви,

які

можна вважати

структурними

елементами,

побудованими впродовж існування та функціонування державних утворень.
До спеціально-наукових методів, які було застосовано, можна віднести:
історико-правовий, порівняльно-правовий, герменевтико-правовий та інші.
З огляду на те, що наше дослідження є історико-правовим, однойменний
метод, на нашу думку, посідає чільне місце. Його зміст полягає у послідовному
розкритті властивостей, функцій та змін досліджуваного об’єкта з метою
відтворення його реальної історії. За допомогою даного методу стало
можливим виявлення історичних та суспільно-політичних передумов, які мали
вплив на формування законодавства про громадянство часів українського
державотворення. Сформовано власні думки стосовно походження інституту
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громадянства окремих державних утворень на основі досвіду, отриманого від
аналізу подій, які передували правовому регулюванню громадянства на
українських землях до початку відновлення української державності.
Порівняльно-правовий метод дав нам неоціненний досвід в результаті
проведення порівняння норм права, яке здійснювало правове регулювання
громадянства до відновлення української державності та після. Висновки, які
було зроблено в результаті такого аналізу, мають велике історико-правове
значення.
Герменевтичний метод полягає у теорії та практиці інтерпретації
мовленнєвих творів, представлених знаками, символами і текстами [161, с. 88].
Він застосовувався для дослідження законів, розпоряджень та проектів законів,
котрі містили норми правового регулювання громадянства.
Не менш вдалим виявився метод тлумачення правових норм, який допоміг
з’ясувати суть та правову природу нормативних актів, за допомогою яких
здійснювалось

правове

регулювання

громадянства.

Авторка

здійснила

тлумачення норм, які містились у проектах законів, які не були реалізованими,
зробила власну оцінку значення даних проектів.
Отже,

наукове

пізнання

відбувалось

на

основі

всебічності

та

комплексності дослідження. Усі використані підходи й методи надали змогу
ґрунтовно дослідити правове регулювання громадянства в період українського
державотворення (1917 – 1920 рр.).
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Висновки до розділу 1
Основні
українського

аспекти

правового

державотворення

регулювання

було

викладено

громадянства
за

в

період

допомогою

аналізу

історіографічного матеріалу. Історіографію дослідження систематизовано за
різними показниками, найважливішим з яких можна виділити змістовий
критерій, який поділив матеріали на літературу, присвячену умовам, що
передували формуванню інституту громадянства на території українських
земель, а також на ту, яка висвітлювала саме формування інституту
громадянства. Виявлено, що більший інтерес до проблеми дослідження
громадянства у період українського державотворення почав проявлятись після
досягнення Україною незалежності.
Підсумовуючи стан розробки проблематики дисертаційного дослідження,
можна зробити висновок про відсутність комплексного підходу до даної
тематики. Окремими авторами були зроблені лише спроби поверхневого
аналізу законодавства та джерельної бази у контексті іншого дослідження, що
зумовило потребу у проведенні комплексного історико-правового дослідження.
У зв’язку з цим було доцільним здійснити спробу комплексного
дослідження правового регулювання громадянства у період українського
державотворення (1917 – 1920 рр.).
Джерельна база нашого дисертаційного дослідження представлена такими
основними блоками:
1) опубліковані нормативно-правові акти (конституції, законодавчі акти);
2) архівні матеріали(Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України, Державного архіву Львівської області та частково
інших);
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3) неопубліковані проекти законів (зокрема ті, які містились в архівних
матеріалах).
Нормативно-правові

акти

включають

Конституції,

закони

та

розпорядження, що здійснювали правове регулювання підданства, яке мало
вплив на правове регулювання громадянства, а також ті, які здійснювали
безпосередньо

правове

регулювання

інституту

громадянства

у

період

українського державотворення. Більшість нормативно-правових актів були
опубліковані у офіційних виданнях держав обраного періоду, деякі знаходились
в архівних матеріалах.
Архівні матеріали, які в основному сконцентровані у Центральному
державному архіві вищих органів влади та управління України, дали
можливість проаналізувати діяльність окремих державних утворень, які
існували у досліджуваний період, а також збагнути суть правового
регулювання громадянства у період українського державотворення. Дані
архівні матеріали відіграли важливу роль у забезпеченні комплексного
історико-правового дослідження питання правового регулювання громадянства
у період українського державотворення 1917 – 1920 рр.
Проекти законів, які не набули чинності, допомогли оцінити рівень
правової свідомості людей, а також діяльність держави в правотворчому
напрямі загалом. За допомогою архівних матеріалів, які містили відомості про
проекти законів та діючі закони, вдалось встановити, які законодавчі акти
заповнювали прогалини у правовому регулюванні громадянства у разі
відсутності власного законодавства у державі з даного питання.
Методологічна

база

представлена

комплексом

філософських,

загальнонаукових і спеціальних методів – діалектичного, історичного,
системного, структурно-функціонального, історико-правового, порівняльноправового. Дослідження здійснювалось на засадах системності й об’єктивності
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зі застосуванням діалектичного та антропологічного концептуальних підходів,
за допомогою яких розкрито становлення та розвиток інституту громадянства у
часи українського державотворення (1917–1920 рр.). Також враховано
цивілізаційний підхід, унаслідок чого можна простежити еволюцію інституту
громадянства від зародження до досліджуваного періоду. Усі ці підходи та
методи

слугували

ґрунтовному

дослідженню

правового

регулювання

громадянства в період українського державотворення 1917 – 1920 рр.
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РОЗДІЛ 2
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПІ
2.1. Становлення інституту громадянства у країнах Європи в період
Античності та Середньовіччя.
Від початку формування організованого суспільства існували особи, що
визнавались такими, які належать до общини, і ті, котрі вважалися чужими для
неї. Тому навіть за відсутності в той час поняття громадянства вже можна було
простежити процес його зародження. Саме громадянство за своєю суттю не
можливе без держави, тому перші держави і почали започатковувати поняття
громадянства.
Поняття «громадянин» передувало поняттю «громадянство», оскільки сам
термін є похідним від поняття «громадянин», яке, у свою чергу, пов’язане з
поняттям «місто» (ст. слово «град», «місто»), – захищена, штучно укріплена
місцевість [172, с. 30]. Таке поняття було обумовлене тим, що першими
державними утвореннями в Європі прийнято вважати античні міста-держави,
серед яких слід виділити Афіни, Спарту та Рим, саме в період їхнього існування
було сформоване державно-правове явище – громадянство [160, с. 145]. В
процесі розвитку Стародавньої Греції були сформовані поліси, які були
прикладом цілком розвинених форм громадянськості й розглядалися як одна з
найважливіших чеснот вільного і вихованого елліна, що відрізняє його від
варвара,

або

раба.

В

ході

еволюції

давньогрецького

суспільства

громадянськість виявлялася як вища форма патріотизму [160, с. 145].
Афіни

(сьогодні

столиця

Греції)

належали

в

той

період

до

найрозвинутіших міст. Тут громадянином вважалася особа чоловічої статі, у
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якої батько і мати народилися в Афінах і були повноправними громадянами.
Громадянство особам чоловічої статі надавалося з 18 років, що тягнуло за
собою обов’язок дворічної служби у війську [127, с. 44]. З 20 років
громадянину дозволялося брати участь у народному зібранні. Фізична праця, за
винятком землеробської, визнавалася не гідною громадянина[160, с. 146].
Іншого виду заняття належало виконувати особам, які не були громадянами, а
також іноземцям. В даний період жінки не мали права бути громадянами, що
дещо

зменшувало

число

належного

до

громадянства

населення

та

демонструвало гендерну нерівність, яка була присутня у суспільстві того часу.
Процес надання особі громадянства проходив на зібранні демів [160, с.
146], де в результаті докімасії1 перевірялось, чи досягнув претендент віку,
достатнього для отримання громадянства, а також перевірялось його
походження, чи були його батьки громадянами Афін і чи народжений він у
законному шлюбі. У разі відмови від надання особі громадянства, він міг
оскаржити рішення деми до суду. В разі підтвердження судом рішення демотів
особу продавали в рабство. Якщо суд визнавав особу громадянином, його
вписували в списки громадян [94, с. 185].
Звична для рабовласницьких держав нерівність між громадянами та
негромадянами демонструвалась у наділенні громадян рядом прав, до яких
можна віднести: право на свободу та особисту незалежність від будь-якої іншої
людини, що значно відрізняло громадянина від підлеглих йому рабів; право на
земельну ділянку, яка повинна була знаходитись на території полісу; допомогу
від держави у випадку настання матеріальних труднощів, що було, так би
мовити, соціальним захистом громадянина; право на носіння зброї і служби в
ополченні; право на участь у народних зборах, раді, виборних органах – аналог
сьогоднішнього виборчого права; право на шанування і захист вітчизняних
Докімасія – особлива перевірка у древній Греції нових громадян на відповідність їх статусу
громадянина.
1
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богів, що можна назвати свободою віросповідання; право на захист і
заступництво афінських законів [138, с. 37].
Звичайно громадяни наділялись і обов’язками, які полягали в тому, що
кожен повинен був берегти своє майно і працювати на земельній ділянці, яка
йому була надана, приходити на допомогу полісу всіма своїми засобами за
надзвичайних обставин, захищати рідний поліс від ворогів зі зброєю в руках,
підкорятися законам і виборним органам влади, брати активну участь у
суспільному житті, поважати батьківських богів [114, с. 157].
Сукупність громадянських прав у Афінах становила честь (time)
громадянина. Окремі громадяни могли бути обмежені в своїх громадянських
правах,

що

відбувалось

в

результаті

вчинення

злочину

і

фактично

обезчещувало громадянина (atimia). За особливі заслуги особу могли наділити
особливими привілеями, які надавались в результаті народного зібрання. Такі
привілеї могли виявлятись, наприклад, у звільненні особи від літургії (особливі
внески, податки), привілейованими місцями на святкуваннях і зборах, а також
правом носити особливий вінок та ін. [94, с. 185].
Отже, громадянами в Афінах були лише чоловіки, які походили від
громадян. Їхні права і обов’язки складали їхню честь, а в результаті вчинення
правопорушення вона обмежувалась.
Ще однією державою стародавнього світу була Спарта. Основою
утворення Спарти були завоювання, які і складали основну мету існування
держави. Така суть життя Спартанців мала вагомий вплив на процес добору
громадян. Громадянином міг бути тільки той, хто відповідав чотирьом
основним вимогам: - походити від батьків громадян; - мати земельний
наділ(клер) з рабами(ілотами); - пройти школу спартанського військового
навчання; - бути повністю підпорядкованим законам спартанської держави і
представникам державної влади [99, с. 24].
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До основних вимог можна ще додати процес «природнього відбору»,
згідно

з

яким

у

встановлений

державою

термін

батьки

приносили

новонароджених дітей на огляд старійшинам. В результаті огляду дитина, яка
була фізично неповноцінна, скидалася у прірву, а здорова поверталася батькам
[99, с. 25]. Дещо жорстоке ставлення до людської сутності проявлялось в
процесі проведення такої процедури, але закріплення такого звичаю у Спарті
робить його обов’язком для тих, хто належить до громадян Спарти, а також
бажає ними залишатись.
Для отримання громадянства Спарти потрібно було закінчити школу
спартанського навчання, яка передбачала подолання декількох етапів, які
закінчувались випробуваннями. При переході з однієї вікової групи до іншої
потрібно було пройти випробування сили і доблесті. На цих випробуваннях
були присутні члени герусії на чолі з царями, ефори і старійшини, а також
пересічні члени спартанської общини, які здійснювали оцінювання. У
встановлений час у місцевості платанів проходили показові битви спартанської
молоді, яка була розділена на два загони, які фактично були змушені битись з
тими, хто довгий час проходив підготовку у школі поруч з ними [99, с. 26].
Ще одним випробуванням було бичування перед вівтарем богині Артеміди
Орфії, яке відбувалося за допомогою зелених вербових лоз. Успішним
бичування було у випадку, якщо юнак витримає його без жодного стогону [99,
с. 26]. Завершальним етапом, який проходили молоді воїни після попередніх
етапів була участь в криптіях. Криптія була одним з каральних заходів для
ілотів. Молоді воїни ховались вдень і виходили вночі на полювання і
патрулювання місцевості, вони здобували їжу самотужки, а також вбивали
ілотів, які були підозрілими чи не корились владі Спарти [191, с. 749].
Варто, проте, наголосити: що не зважаючи на статус і матеріальне
становище батьків, хлопчики проходили навчання в однакових умовах, за
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допомогою цього спартанці намагались зберегти рівність у суспільстві, яка
мала велике значення для побудови їхньої держави. Хоча, попри це в Спарті
завжди існувало коло людей, які за допомогою багатства і особистих заслуг
добивались впливу і вищих посад [145, с. 286].
Отже, процедура, яка проводилась для отримання громадянства у
Стародавній Спарті включала в себе: перевірку фізичних сил, бойових навичок,
вміння виживати у суворих умовах тогочасного світу. Пройти таку перевірку
могли лише особи, які не мали фізичних вад, добре навчались і були фізично
витривалими, що робило їх добрими воїнами та гідними членами суспільства
Спарти.
Римський період, або період формування римської громадянської общини
(ранній Рим VIII-VI ст.ст. до н. е.), зі соціальної точки зору характеризується
розкладанням класів і держави. Підґрунтя соціальної структури раннього Риму
становили родові утворення (триби, курії, генти). Панували колективні форми
власності на основний засіб виробництва - землю, але суспільство вже було
соціально неоднорідним. Тривав процес соціальної диференціації: виявлялися
відмінності усередині родів (патрони – клієнти), існувало рабство у
патріархальному вигляді. Почали формуватися класи-стани: патриції та плебеї
[160, с. 146].
Згідно з головним принципом давнього римського права, лише римський
громадянин (civis Romanus) користувався захистом права. Тому тільки civis
Romanus міг стати членом суспільства і суб’єктом права [143, с. 77].
Особливістю римського громадянства як правового інституту було те, що
воно від самого початку визнавалося сукупністю правових вимог і, у певному
розумінні, було створено правом, маючи суворо особистісний характер. Тому
римське право виключало можливість наявності у суб’єкта публічного права
подвійного громадянства: як зазначав Ціцерон, цього не допускала «велич
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римського народу», часточку якої набував кожен громадянин Риму [146, с.
177].
Набуття римського громадянства могло відбуватись на основі:
1) приписів природного права, санкціонованих римськими законами;
2) безпосередніх приписів публічного права.
Якщо у першому випадку норми публічного права тільки санкціонували
виникнення громадянства природним шляхом, то у другому випадку приписи
публічного права були головною і необхідною передумовою виникнення
статусу римського громадянства. На підставі приписів природного права
римське громадянство встановлювалося:

 шляхом народження від батьків, які перебувають у законному
римському шлюбі (що був можливий лише між римськими громадянами);


шляхом

усиновлення,

здійсненого

повноправним

римським

громадянином відповідно до вимог норм права і закріпленого спеціальною
процедурою;
 звільнення з рабства особи, яка могла бути раніше вільною, чи раба, який
раніше не належав до громади [146, с. 179 – 180].
На

підставі

безпосередніх

приписів

публічного

права

римське

громадянство встановлювалося:
1) шляхом індивідуального присвоєння статусу громадянина Риму за
особисті заслуги перед римським народом;
2) через надання статусу римського громадянина жителям певного міста,
провінції або якійсь категорії підданих Риму;
3) внаслідок придбання особою на оплатній основі статусу римського
громадянина;
4) в результаті вислуги 20 років і більше в Римській армії [146, с. 179 –
180].
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Варто зазначити, що інститут громадянства в Римі передбачав також і
позбавлення громадянства, яке могло відбутись в якості покарання чи
політичного переслідування за вчинення злочину. Позбавлення могло бути як
постійним, тобто назавжди, так і тимчасовим [146, с. 179 – 180].
Розглянувши найдавніші форми існування громадянства, ми можемо
зробити висновок, що на відміну від Афін і Спарти, у Римі жінки набували
громадянства і раби могли набути громадянства за певних умов, що значно
розширило коло громадян у складі суспільства. Щодо способів набуття
громадянства, то в Римі вони носили більш доступний характер, а також були
лише частково прив’язані до їхнього походження. На даному етапі розвитку
суспільства ми можемо говорити про зародження принципу єдиного
громадянства, який пов’язаний у стародавньому світі з родоплемінною
общиною. Стосовно Риму, то з появою розширеного кола способів набуття
громадянства, варто звернути увагу на дарування іноземцеві громадянства, що
призводило до появи біпатридів – осіб, котрі мають громадянство двох або
більше держав [113, с. 22]. Як видається розвиток інституту громадянства у
стародавньому світі утвердив принцип єдиного громадянства та започаткував
спосіб порушення цього принципу.
Але зважаючи на обставини, які сприяли занепаду рабовласницького ладу
на його зміну прийшла система феодального суспільства, яка дещо видозмінила
громадянство. Феодалізм започаткував підданство. Підданство у феодальний
період було обумовлено приналежністю особи до певної сім'ї, корпорації,
регіону. Саме така групова належність, яка не сприяла єднанню нації як народу,
дозволяла підтримувати інститут підданства. Особа не відчувала себе
приналежною саме державі, вона відчувала себе приналежною саме королю,
голові родини, мануфактури, князю або герцогу [41, с. 121].
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Для того, щоб одержати право підданства, досить було бути прийнятим до
однієї з міських корпорацій, гільдій, цехів тощо з дотриманням усіх
відповідних формальностей [120, с. 113 – 118].
У процесі осмислення феодального підданства варто звернутись до
проведених раніше досліджень магдебурзького права. Адже з наданням місту
магдебурзького

права

воно

отримувало

право

на

надання

міського

громадянства, за допомогою якого встановлювався правовий зв’язок

між

громадянином і конкретним містом, який виражався в їх взаємних правах
і обов’язках [42, с. 13].
На прикладі міста Львова можна зробити короткий огляд надання міського
громадянства за магдебурзьким правом. Так, В.А. Верещагін у книзі «Старий
Львів» описує процес формування у Львові в другій половині XIV століття
цехів за ремеслом, які здійснювали контроль за чесністю, порядністю і
способом життя громадянина. Громадянином міг стати повнолітній чоловік,
який був народжений у шлюбі, а також був одружений, оскільки на думку
тодішньої спільноти, холостяки не вселяли довіри [50, с. 27].
У 1418 р. міською радою Львова було ухвалене рішення про набуття
міського громадянства лише одруженими чоловіками, які мали нерухоме
майно. В іншому випадку такі особи повинні були сплатити до міської каси 10
гривень. Особа, якій було надане міське громадянство Львова, мала скласти
присягу на вірність громаді та послух магістратові. Датою набуття міського
громадянства була дата прийняття міською радою рішення про надання
міського права. Після запису у відповідний реєстр міщанину надавали
письмове посвідчення його прав. Якщо львівський громадянин з тієї чи іншої
причини (скоєння злочину, переїзд в інше місто тощо) втрачав міське право, то
був зобов’язаний повернути таке посвідчення у магістрат [96, с. 105].
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В окремих випадках підставою для набуття міського громадянства стали
королівські листи або документи, надані цехами, в яких працювали кандидати.
У

західноукраїнських

містах

від

кандидатів

на

отримання

міського

громадянства вимагали католицького віросповідання, а православних і грекокатоликів частково обмежували у правах [97, с. 35].
Маґдебурзьке право у Львові не набувалося за народженням від батькальвів’янина. Після досягнення повноліття діти також мали пройти процедуру
отримання міського права. Ця вимога не стосувалася синів багатих і впливових
львівських родин [97, с. 36].
Тут видається доречним зазначити основні вимоги, які висувались до
особи кандидата у громадяни Львова, вони були узагальнені в монографії
кандидата історичних наук Зайця О.А. Такі вимоги можна умовно поділити на
дві основні групи: загальні та спеціальні. До загальних відносяться: повноліття
(21 рік), сповідання християнства, законне народження та добра слава. Щодо
спеціальних або процесуальних вимог, то до них віднесені: подання необхідних
документів або приведення свідків для усного зізнання;

вимоги набуття

нерухомості; обов’язок поселення у місті з сім’єю; сплата певних внесків або
дарування зброї містові, а також акт складення присяги [86, с. 93].
Отже, формування правових відносин між громадянином і містом мало
місце після отримання містом магдебурзького права, яке регулювало місцеве
самоврядування. Таке підпорядкування громадянином місту можна віднести до
феодального підданства, яке виникало на території Західної Європи за умови
приналежності до міст, які були наділені магдебурзьким правом, а також
відповідності вимогам, установленим громадою чи цехом, до якого могли
прийняти особу.
Феодальне підданство формувалося на основі вірності та лояльності особи
стосовно феодала. На цій базі відбувався процес становлення феодалізму як
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суспільної формації. Із становленням державності і розвитком абсолютизму
підданство починає розглядатися як підданство всього населення монархові,
який виражає суверенну волю. Найважливіший обов’язок підданого – вірність і
лояльність стосовно монарха, готовність віддати за нього життя [179, с. 211].
Таке трактування наводить на думку: підданство, що мало місце у феодальний
період, як і громадянство стародавнього світу, дотримувалось принципу
єдиного громадянства (підданства). Оскільки, вірність можлива лише стосовно
однієї держави, а не декількох.
На думку російської дослідниці І. Г. Шауро саме в другій половині XVI
століття відбулося становлення підданства, як інституту і саме в цей період
започаткувалось його правове регулювання. Підданство почало розумітись як
привілей і честь, а не як залежність, яка мала обтяжуючий характер [188, с. 29].
Такий характер ми пов’язуємо, в першу чергу, з монархічною формою
правління, де особа підпорядковувалась монарху за умови відповідності
визначеному матеріальному та соціальному рівню самої особи.
З розвитком капіталізму інститут підданства зазнавав зміни або
замінювався інститутом громадянства [172, с. 29], якого «не знали ні
рабовласницькі держави, ні феодальні держави. Він виник в епоху перших
буржуазних революцій і становлення перших буржуазних держав» [130].
Спочатку в основу теорії громадянства були покладені ідеї про національну
єдність і рівноправ’я громадян, що не були відомі ні античному громадянству,
ні феодальному підданству до того часу.
Поштовхом до формування сучасного поняття громадянства була
«Декларація прав людини і громадянина» від 26 серпня 1789 року, яка мала
місце у часи Великої французької буржуазної революції 1789–1794

рр. У

декларації всі громадяни визнавались рівними від народження в правах.
Рівність та народний суверенітет завжди були супутниками громадянства.
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Оформлення відносин між індивідом і буржуазною державою за допомогою
інституту громадянства, поза сумнівом, мало прогресивний характер, порівняно
з аналогічними відносинами у феодальному суспільстві. Демократизм нового
державно-правового інституту полягав лише в його формі, що не мала
достатнього виразу. Подвійність правового становища громадян, обмеженість
формулювань свободи і рівності, формальність проголошених політичних прав
– така була суть громадянства, що зароджувалося [130].
Безперечно з появою громадянства у новому форматі буржуазної держави
ми спостерігаємо еволюцію й у процесі його набуття. Оскільки вимоги щодо
осіб у різних державах могли бути не однаковими, хотілось би навести основні,
які мали найширше застосування: майновий стан, рівень освіти, національність,
расова

приналежність,

тривалість

проживання

особи

на

її

території.

Перераховані лише загальні вимоги, які могли бути застосовані до особи, яка
бажала набути громадянства [130]. Аналіз таких положень дає нам змогу
зрозуміти, що норми законів буржуазних держав лише декларативно говорили
про рівність, оскільки приналежність до певної раси чи національності, на нашу
думку, свідчить про порушення принципу рівності, а також упередженість
різного роду.
Більшість країн Західної Європи зробили крок до зміни підданства на
громадянство раніше, ніж це відбулося на території українських земель, котрі
тривалий період перебували у складі різних імперій, про що докладніше буде
проаналізовано у наступних підрозділах.
Подальшим етапом в історії становлення інституту громадянства можна
назвати - формування республік та розпад імперій, що припадає на початок ХХ
століття. В цей час відбувалось українське державотворення 1917 – 1920 рр.,
що відкрило нову сторінку української історії.
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У цей час законодавство імперій лягло в основу формування нового, більш
демократичного законодавства про громадянство. Більш повно було викладено
основні принципи громадянства. Відбулося закріплення процедури набуття
громадянства, та закріплено повноваження щодо його надання відповідними
органами державної влади.
Подальший розвиток інституту громадянства, на нашу думку відбувається
і до сьогодні, оскільки проблеми правового регулювання громадянства є
актуальними і в сучасний час. В основному вони пов’язані з недотриманням
основних принципів громадянства та вимог законодавства, яке потребує
вдосконалення.

Принцип

єдиного

громадянства

потребує

додаткового

правового регулювання й сьогодні, оскільки за подвійне громадянство особа не
несе відповідальність, тому закріплення лише формально його відображає без
належного механізму його реалізації.
2.2. Громадянство (підданство) у правовій системі Російської імперії у
ХІХ – на початку ХХ ст. та його законодавче закріплення.
Українці були не лише достатньо чисельним, але і компактним у
географічному відношенні народом, який вимушено входив до складу
населення Російської імперії. Наприкінці XIX ст. 73% українського населення
Російської імперії проживало у межах етнічно українських (Волинській,
Катеринославській,

Київській,

Подільській,

Полтавській,

Херсонській,

Харківській, Чернігівській) губерній на північ від Чорного моря. Ще 17%
зосереджувалося у межах сусідніх територій, які становили українське етнічне
пограниччя – Бессарабії, Воронезькій, Донській, Ґродненській, Курській,
Люблінській, Мінській, Могильовській, Орловській, Сєдлецькій, Смоленській,
Таврійській губерніях. Решту 10% українського населення було розсіяним по
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просторах Російської імперії, але й там вони проживали переважно компактно.
У 1917 р. українські переселенці становили майже 40% населення Далекого
Сходу (на т.зв. Зеленому Клині – в Амурській і Приморській губерніях) і 10%
населення Сибіру [69, с. 11].
Більшість українського населення, яке входило до складу Російської
імперії, переважно була кріпацьким, однак окрема частина належала до
національно свідомої інтелігенції, що згодом розпочала боротьбу за визволення
українського народу та захисту його політичного і правового статусу.
Як відомо, права, свободи та обов’язки людини залежить саме від її
правового статусу. У Російській імперії в другій половині ХІХ - початку ХХ
століття правовий статус визначався наявністю підданства і приналежністю до
певного стану.
Дослідження підданства має не тільки пізнавальне, наукове, а й практичне
значення. Воно допомагає глибше зрозуміти соціальну, культурну та історикоправового природу розвитку інституту громадянства, його особливості та
відмінні риси, дає можливість проаналізувати причини та умови виникнення і
розвитку державних відносин.
Підданство розглядалося вченими того часу як один з основних державноправових інститутів. Незважаючи на це, російське законодавство того часу не
давало йому чіткого визначення. Тому про його зміст можна судити переважно
на підставі теоретичних розробок юристів-державознавців [122, с. 40].
У російській юридичній науці досліджуваного періоду існували різні
підходи до розуміння підданства.

Так, професор Санкт-Петербурзького

університету В.М. Гессен визначав підданство як «особисту, незалежну від
місця перебування приналежність індивіда до держави, яка проявляється у
вигляді комплексу прав і обов'язків, що лежать як на підданому, так і на самій
державі» [62, с. 108]. Дане визначення є дуже змістовним і має схожі риси з
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сучасним поняттям громадянства, що робить підданство, на нашу думку,
підставою для формування інституту громадянства.
Інший відомий російський юрист М.І. Брун розглядав підданство як
юридичний зв'язок між індивідом і державою, як один з необхідних юридичних
станів, в якому знаходиться індивід [46, с. 70 – 73].
Сучасна дослідниця російського підданства Шауро І.Г. у своїй роботі
розкриває суть підданства на основі дослідження правового характеру.
Підданство розуміється нею, як стійке специфічне правовідношення в просторі
і часі, яке визначає правовий статус особи з урахуванням диференційованості
взаємних прав, обов’язків і відповідальності особи та держави [188, с. 17]. Таке
трактування

підданства

дуже

наближає

його

розуміння

до

поняття

громадянства, яке також породжує правові взаємовідносини.
Російський юрист кінця XIX ст. Н.О. Куплеваський стверджував:
"Підданством або громадянством називається постійний зв'язок окремої особи з
конкретною країною та її урядом, заснований на обов'язках вірності й
підпорядкування. Саме підпорядкування не складає ще зв'язку підданства.
Підкорятися владі країни повинні і ті, що проживають в ній іноземці, тільки
обов'язок вірності, заснований на моральному боргу кожного громадянина, в
міру своїх сил всіляко сприяти добробуту держави, який відрізняє відносини
підданства від інших випадкових відносин" [117, с. 134]. Отже, особливістю
підданства, яку виділяв учений, є вірність.
З позиції науковця А.Д. Градовського, «обов'язок вірності і покори, за
своєю природою, не може бути розділений між кількома державами. Множинне
підданство є ненормальним явищем, яке суперечить сучасним поняттям про
державу» [67, с. 170]. Отже, цим твердженням вчений виключає можливість
виникнення подвійного підданства. Таке трактування наводить нас на думку,
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що виключення можливості існування подвійного громадянства, було ще за
довго до формування демократичного суспільства.
Інший російський вчений М.М. Коркунов, який вивчав конституційне
право, зробив висновки про розмежування понять «підданий» та «іноземець».
Він підкреслював, що, на відміну від підданого, у якого з державою існує
правовий зв'язок, у іноземця такий зв’язок тільки фактичний. Знаходження
іноземця на території держави завжди залишалося тільки фактом і ніколи не
становило права. Якщо перебування іноземця на своїй території держава
чомусь вважала для себе неприйнятним, вона могла випровадити його за свої
межі. Цим правам відповідали обов'язки: з боку підданого - обов'язок
підданської вірності, з боку держави - обов'язок в будь-яких обставинах терпіти
підданого на своїй території. «Ці права і обов'язки, – наголошував М.М.
Коркунов, – неодмінно передбачаються підданством. Всі інші права, такі як,
цивільні й публічні, не становлять частину приналежності до підданства» [107,
с. 77].
Один з основоположників російського конституційного права Б.Н.Чичерін
розрізняв поняття «громадянство» і «підданство», вважаючи, що кожне з них
має свій власний зміст і вони можуть використовуватися одночасно [185, с.
196].
На нашу думку, говорити про одночасне існування в державі двох
фактично суміжних явищ є дуже сумнівним і застосування таких положень в
законодавстві виключається. У випадку Російської імперії потрібно докладніше
розглянути питання підданства, яке, на відміну від інших держав Європи, було
притаманне російській формі правління.
Ці трактування підданства стосувались Російської імперії XVІІІ ст.
Підданий мав право перебувати на території своєї держави, а вона, у свою
чергу, не мала права його вигнати. Влада була зобов'язана надавати захист
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своїм підданим, в тому числі поза межами державної території. Визнаючи
особу своїм підданим, держава визнавала за нею право на перебування на своїй
території і права на захист на території інших держав.
Підданий же був зобов'язаний коритися державній владі незалежно від
того, чи перебував він на території держави або за її межами. Обов’язок
полягав не тільки в пасивному послуху, а й активних дій – таких, як несення
військової служби. Також держава вимагала від своїх підданих вірності, в
іншому ж випадку вона карала їх за державну зраду. В чому ж конкретно
проявлялась вірність, чітко сказати не можна, але можна було розглядати
кожний окремий випадок, як індивідуальне порушення вірності.
Підданство деякий час мало недоторканий характер і бути підданим міг
тільки той, хто був хрещеним у православ’ї. Але згодом обставини дещо
змінились, Російська імперія почала активну торгівлю з країнами Європи, що
посприяло імміграції досить значимих для імперії осіб, таких як: художники,
майстри різного роду та бажаючі служити у війську Російської імперії. У
зв’язку з такими змінами, для набуття підданства потрібно було лише прийняти
присягу на вічне підданство [149].
Тривалий час такий спосіб набуття підданства мав велике значення,
оскільки військові потреби, таки задовольнялись, також такий спосіб залишався
чи не єдиним, якщо не враховувати перехід іноземців у православ’я.
Після такого напливу іноземців, який відбувся в першій половині XVIII
століття, був впроваджений (раніше не відомий праву імперії) спосіб набуття
підданства – натуралізація. Під натуралізацією розумілося прийняття іноземця
в підданство актом влади, обумовлене попередньою згодою або його
клопотанням [61, с. 126].
Вперше присяга на вірність імперії в результаті натуралізації була
законодавчо закріплена в маніфесті 1721 року «Про призов шведів на службу і
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про дозвіл їм у Російській державі після прийняття присяги: селитися, вступати
в шлюб, набувати нерухому власність, займатися торгівлею і промислами»
[148]. Цей акт наділяв іноземців досить значним обсягом прав і надавав їм
підданство без прийняття православної віри. Згідно з ним іноземцям
дозволялося

володіння

землею

(маєтками

і

вотчинами),

присягнувши

російському царю на вічне підданство.
Згідно з даним положенням іноземці фактично ставали рівними з іншими
підданими. Але часи змінювались і хрещення то набувало вагомого значення,
то не бралось до уваги. Згодом, при Катерині II, віра не бралась до уваги, і
навіть виявлялось толерантне ставлення до іншого віросповідання.
Упродовж XVIII століття значення підданства не було зрозумілим,
оскільки законодавець фактично закріпив лише факт присутності натуралізації і
присяги для її здійснення. Фактично процедура проведення такої натуралізації
не мала свого законодавчого закріплення, що робить її не дуже значущою. Не
було вказано ким, де

і коли приводиться особа до присяги у випадку

натуралізації. Відсутність такого законодавчого закріплення наводить на думку,
що великого значення процедурі та й самому підданству в ті часи не
надавалось.
Лише потім Закон від 27 травня 1807 року установив досить складний
порядок принесення присяги [147]. Іноземець, який бажав вступити в російське
підданство [152], повинен був подати клопотання про це в канцелярію
місцевого губернатора. Там збиралися відомості про поведінку іноземця, про
характер діяльності, яку він вів у Росії. Губернатор розглядав клопотання, а
також звертався до Сенату з проханням про допущення іноземця до присяги, до
якої він приводився владою губернського правління. Іноземці, які проживали в
столиці, зверталися з таким проханням безпосередньо до міністерства Комерції,
яке по відношенню до іноземців виконувало ті ж функції, що й губернатор.
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Таким чином, з 1807 року закон поставив прийняття іноземців в російське
підданство під контроль Урядового Сенату. Крім того, цей указ забороняв
незаміжнім іноземкам, а так само тим, чиї чоловіки живуть за межами імперії,
вступати у російське підданство.
В 1826 році згадану вище заборону було скасовано, тому що «від заборони
іноземкам записуватися до присяги на підданство в гільдію відбувається шкода
скарбниці, ... а їх самих штовхає на різні вигадки і фальсифікації для
досягнення своєї мети» [147].Після дозволу іноземкам вступати у гільдії з
прийняттям присяги на підданство Росії дружини і діти іноземців дворянського
стану, які прийняли присягу на вічне підданство, користувалися правами
даного стану «якщо самі є підданими Росії або візьмуть на себе присягу по
смерті їх» (чоловіків і батьків) [142, с. 113]. Отже, право підданства у випадку
шлюбу з іноземцем, котрий став підданим, чи народження у такій сім’ї не
надавало автоматично підданства.
Згаданим вище законом від 6 лютого 1826 г. приведення до присяги всіх
іноземців, які бажають вступити в гільдії, міщанство або в цех, здійснювалося
розпорядженням губернських правлінь після отримання у них необхідних
відомостей про їх поведінку. Причому прийняття присяги мало здійснюватися у
присутності представника губернських правлінь. Згодом губернаторові було
надано право прийняття присяги іноземцями в поліції, міській думі чи іншому
найближчому місці державного управління [152].
На думку російського вченого О.Е. Кутафіна надання права прийняття в
підданство іноземців губернським правлінням означало, що держава не вважала
за необхідне здійснювати централізоване керівництво і нагляд за справою
натуралізації іноземців. Практично кожен "незаплямований у судовому
порядку" іноземець мав право на вступ у російське підданство [119, с. 94].
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На початку XIX ст. було закріплено значення підданства, та розмежування
його з поняттям «іноземець». У 1835 році у статті 890 Закону «Про стани» в
розділі «Про стан іноземців» зазначалося: іноземцями визнавалися піддані
інших держав, які не вступили в установленому порядку в підданство Росії.
Тобто, поняття іноземця вже не пов'язувалося з державною службою і
торгівлею в Росії, а навпаки, іноземцям, за окремими винятками, не
дозволялося вступати на державну службу [119, с. 103].
Згодом була проведена робота по залученню іноземців у підданство. Тому
з 1852 року місцевій владі дозволили приймати присягу на підданство у поліції,
міській думі чи іншому зручному для цього місці [150]. Таке положення дуже
спростило процедуру, а також тим самим дало можливість іноземцям, які
вирішили чи були вимушені проживати на території Російської імперії стати
підданими, тим самим набути правового статусу підданого, що тягнуло і
виконання покладених державою обов’язків.
Російський вчений Б.В. Ніколаєв вважає, що в Російській імперії
розглядали натуралізацію як спосіб придбання певних, переважно торгових
прав. Російський законодавець не вважав натуралізованого іноземця «дійсним»
підданим,

таким

же,

як

і

російського

підданого

за

народженням.

Натуралізований іноземець навіть після прийняття підданства для держави так і
залишався іноземцем, хоча і привілейованим. У багатьох джерелах їх так і
називали «іноземцями, які прийняли присягу на підданство»; за ними
визнавалися право на безперешкодний виїзд на батьківщину з умовою
повернення в казну від однієї п'ятої до однієї десятої нажитого в Росії майна,
що підтверджувалось законодавством [142, с. 115].
Порядок в'їзду та перебування іноземних підданих у Росії до кінця XIX –
початку XX століття набув чіткої законодавчої регламентації. У статті 892
Законів «Про стани» було закріплено право вільного в'їзду і перебування
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іноземців в Росії за встановленими паспортами інших національностей [142, с.
103]. Важливо зазначити, що перебування іноземців на території Російської
імперії не мало ні територіальних, ні часових меж, за винятком іноземців з
Китаю і Кореї. Виселення іноземців за межі імперії, в будь-якому випадку,
здійснювалось лише за рішенням суду [140, с. 330]. Єдиним обмеженням було
перебування на території імперії протягом 6 місяців за один візит, про що
здійснювався запис у закордонному паспорті особи іноземця. Варто зазначити,
що кількість візитів протягом року не мала значення [140, с. 64].
Поступово розвиток торгівлі й промислу досягнув нового рівня. Так, 7
червня 1860 року згідно з іменним указом іноземні піддані, що займалися
торгівлею, землеробством і володіли промисловими підприємствами, отримали
у податковій, митній та торговельній сферах рівні права з російськими
підданими [140, с. 14]. Дане положення, на наш погляд, урівнювало підданих та
іноземців перед законом, хоч і розмежовувало їх за групами.
У зв'язку з інтенсивним розвитком міжнародного обороту в той час,
пов'язаного, в тому числі, з розвитком, і удосконаленням шляхів сполучення,
змінилося традиційне розуміння підданства, як виключно територіального
зв'язку індивіда з державою. У цей період підданство розглядалося як
особистий зв'язок індивіда з державою, що не припиняється з від'їздом
підданого за кордон. Стосовно підданого, який знаходиться за кордоном,
держава має права і несе обов'язки. Ці правовідносини між Російською
державою та підданим природно стикалися з правовідносинами підданого з
тією державою, в межах якої він знаходився. Виникнення міжнародних
конфліктів з приводу підданства тих чи інших осіб зажадало визначення і
розмежування «відповідних сфер панування окремих держав, підданий однієї
держави повинен бути іноземцем в іншій» [62, с. 244 ].
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Закон «Про правила прийняття та вихід іноземцями з російського
підданства» від 10 лютого 1864 року став першим кроком до обмеження
свободи доступу в російське підданство. Відповідно до нього законодавець
виділив три способи набуття російського підданства.
По-перше – за народженням. Кожна законно народжена і узаконена дитина
від російського підданого набувала підданства Російської імперії, де б вона не
народилася – у Росії чи за кордоном. Байстрюки слідували стану і підданству
матері. «Будь-яка особа, що народилась від російського підданого, незалежно
від місця народження, вважалася підданим Росії до тих пір, поки її не буде за
встановленим законом порядком позбавлено російського підданства» [151].
Інородці (киргизи, калмики, башкири, інші народи Сибіру і т.д.) це повні
піддані, які мали тільки особливі права і обов'язки внаслідок походження і
способу життя.
По-друге – зі вступом у шлюб. Іноземки, які вступили в шлюб з
російськими підданими, а так само дружини іноземців, які взяли російське
підданство, ставали підданими Росії і не втрачали його після смерті чоловіка
[33].
По-третє – за натуралізацією. Всі іноземці мали право клопотати про
прийняття їх в російське підданство, за винятком тих, які мали обмеження.
В даному законі вперше було встановлено вимогу до іноземців, щодо
попереднього проживання в Росії протягом п'яти років. Ст. 1538 Зводу законів
про стани (від 1868 р.) констатувала: «... для прийняття іноземця в російське
підданство потрібне попереднє його оселення в межах Імперії» [32]. Наступна
стаття встановлювала п'ятирічний термін такого проживання. Дане проживання
засвідчувалось в канцелярії губернатора, оскільки з моменту прибуття особи в
імперію вона реєструвалась. За запитом особі видавалось свідоцтво, в якому
зазначався термін проживання. Таке свідоцтво обкладалось гербовим збором.
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Після проживання протягом 5 років на території Російської імперії
іноземець міг просити про прийняття його в російське підданство. При
наявності у іноземця особливих заслуг перед Росією (досягнень у науці,
мистецтві чи інвестувань значного капіталу в «загальнокорисні» російські
підприємства) цей термін міг бути значно скорочений з дозволу міністра
внутрішніх справ [34].
Клопотання про прийняття в підданство подавалося міністру внутрішніх
справ. У ньому вказувалося протягом якого терміну прохач проживав на
території Росії, а також до якого стану хоче приписатися, чи були в нього
поручителі [144, с. 114]. До прохання додавалися повні відомості про
клопотання

особи.

Форма

відомостей

встановлювалася

Міністерством

внутрішніх справ [142, с. 115]. У цьому документі вказувалося: де і коли
іноземець народився (хрестився); якої народності, якого віросповідання; коли і
з якої причини прибув до Росії, чи відлучався за кордон і на який термін, чи
зберігає зв'язок з батьківщиною; його сімейний стан, вік дітей, чи володіє
російською мовою; освіту; рідну мову; чи є хто-небудь з членів сім'ї російським
підданим; докладні відомості про майновий стан і працездатність; чим
займався; чи відбув військову повинність; відомості про політичні погляди;
наявність судимості; чи є у нього особливі обставини для скорочення термінів
прийняття до підданства. Наголосимо, що такі документи повинні були
завірятись дипломатичними агентами Російської імперії.
Така широка інформація, що надавалась на кожного іноземця, зберігалась і
після завершення процедури прийняття його у підданство. Найважливішим
документом для прийняття матеріалів для розгляду до Сенату були метричні
дані про народження (хрещення) особи. У разі їх відсутності справа навіть не
бралась до розгляду [142, с. 124].
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Діти іноземців, які народилися за кордоном, але закінчили в Росії вищий
або середній навчальний заклад і бажали взяти підданство в пільговому
порядку, повинні були додати до клопотання атестат «про закінчення курсу
наук». Жінка, яка подала клопотання про повернення у російське підданство
після розірвання шлюбу або смерті чоловіка, додавала свідоцтво про смерть
чоловіка або про розлучення з ним.
Передбачались також випадки, коли чоловік під час вступу в підданство
висловлював бажання стосовно прийняття у підданство і його сім’ї, у зв’язку з
чим потрібно було подати метрику на дітей, а також і письмову заяву тих, хто
досяг 12-річного віку [31].
Головним у процесі прийняття рішення щодо підданства Російської імперії
був міністр внутрішніх справ. Він мав право зменшувати строк проживання,
який був необхідний для прийняття в підданство, за наявності для того
обставин та особистих заслуг перед Російською імперією. Міністр у випадку
потреби міг і збільшити строк [36].
Після прийняття присяги на підданство Росії натуралізований упродовж
дев'яти місяців зобов'язаний «обрати вид заняття», тобто вступити до одного з
встановлених державою станів, якщо ж новий підданий не зробив це
добровільно, то його примусово приписували до міського або сільського стану
за розпорядженням державної палати [31].
За діючими на той час правилами про прийняття в підданство клопотати
могли тільки особи, які досягли повноліття. За російським законодавством
повнолітньою вважалася особа, яка досягла 21- річного віку [30].
Якщо іноземець, який просить про натуралізацію, підданий держави, з
якою Росія уклала конвенцію про виконання підданими військової повинності,
то він був зобов'язаний надати належне посвідчення, що ця повинність ним
була відбута. Але, як зазначає російський вчений Г.М. Заікін, «між Росією і
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іншими державами не укладено жодних міжнародних договорів про взаємну
видачу дезертирів і осіб, які підлягають відбуванню на батьківщині військової
повинності і що згідно з міжнародними звичаями – держави не надають одна
одній правову допомогу в справі по примусу їх підданих до виконання
військового обов'язку» [82, с. 10]. Тобто питання відбуття військової
повинності не було вирішене до кінця і фактично наявний договір носив суто
декларативний характер.
Прийняття у підданство відбувалося шляхом прийняття присяги на
вірність батьківщині. Присяга проголошувалась в губернському правлінні
рідною для іноземця або іншою мовою перед духовною особою тієї конфесії, до
якої належав іноземець, а коли це було неможливо – то перед найстаршим з
присутніх посадових осіб [142, с. 115].
Про прийняття присяги складався протокол, який підписували всі
присутні. Оригінал цього документа надсилався до канцелярії губернатора, де
іноземцю видавали свідоцтво про прийняття його у підданство. На підставі
цього свідоцтва іноземець отримував російський паспорт.
Іноземці, що перебували на російській військовій чи цивільній службі, а
також духовні особи не православного віросповідання, котрі запрошувались на
службу в Росію за розпорядженням Міністерства закордонних справ,
допускалися до присяги на підданство незалежно від терміну проживання в
країні [29].
У 1887 році питання про прийняття чи залишення російського підданства
детально обговорювалося особливою комісією, заснованою при Міністерстві
внутрішніх справ. Основною причиною для засідання комісії стало питання про
заходи протидії напливу іноземних колоністів в західні землі Російської імперії.
Висновки комісії виявилися досить ліберальними. Визнаючи необхідною
протидію надмірному напливу іноземних колоністів в західні губернії Імперії,
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комісія зазначила, що було б помилково в питанні про натуралізацію
обмежуватися тільки одними заборонними заходами - «закон, який регулює
натуралізацію, не тільки не повинен протидіяти переходу в російське
підданство благонадійних і працездатних іноземців, навпаки зобов'язаний
заохочувати такий перехід в межах доступного для нього впливу, створюючи
умови, що сприяють правильній оцінці і вибору осіб, які виявляють намір
змінити підданство, а з іншого боку самому здійсненню цього наміру» [81, с.
13]. Іншими словами, закон повинен сприяти асиміляції іноземців, як одній з
умов поліпшення добробуту держави.
В результаті засідання комісії було розроблено три основних принципи
натуралізації в підданство Російської імперії:
1.

Натуралізація повинна бути добровільною. Примусовий характер

недопустимий, винятком є лише неповнолітні діти, які приймають
підданство в складі сім'ї. Натуралізація іноземців здійснюється тільки в
тому випадку, якщо це відповідає інтересам держави, і є достатні підстави
вважати, що натуралізований іноземець здатний асимілюватися з корінним
населенням країни. Так при відсутності згоди іноземця на натуралізацію про
неї не могло бути й мови.
2.

У зв’язку з добровільним характером, натуралізація повинна мати

індивідуальні риси. Кожному іноземцеві, який бажає натуралізуватися,
необхідно самостійно клопотати про прийняття його в підданство. Таке
клопотання свідчить про волю іноземця і є незамінним критерієм дійсної
його здатності до асиміляції з корінним населенням держави.
3.

Обов’язково має бути позитивне рішення компетентного органу

державної влади. Держава залишає за собою право не задовольняти
клопотання небажаних для себе іноземців. Комісія пропонувала у самому
законі визначити умови, необхідні для натуралізації іноземців. Найбільш
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важливою умовою визнавалося попереднє проживання в державі. Крім того,
комісія визнавала, що за своїми юридичними наслідками натуралізація в
усіх без винятку відносинах прирівнювала іноземця до природних підданих:
«З моменту натуралізації іноземець вмирає і народжується підданий» [81, с.
15].
Такі принципи були обґрунтованими і не дивлячись на обставини, які
склались історично, мали ефективність в майбутньому. Принципи, які були
вказані вище, також лягли в основу принципів, які мали місце пізніше і при
формуванні законодавства про громадянство Української Народної Республіки.
Для обґрунтування необхідності проведення роботи по вдосконаленню
процесу натуралізації наведемо статистику складу населення. Станом на 18801884 рр. в російське підданство було прийнято 19436 осіб, причому лише 46% з
прийнятих проживало у внутрішніх губерніях країни, інші проживали в
губерніях західних околиць[81, с. 17].
За своїм походженням 89% належали до числа підданих сусідніх західних
держав - Німеччини (73%) та Австрії (16%), при цьому значна кількість
колишніх німецьких підданих (58%) становили вихідці з Пруссії. За
віросповіданням

близько

45%

були

католиками,

42%

-лютеранами

і

протестантами, 23% припадало на осіб інших віросповідань, за родом занять
52%

натуралізованих

займалося

промисловим

виробництвом

і

25%

землеробством. Станом на 1882 рік більшість іноземних поселенців, які
проживали в губерніях Королівства Польського та південно-західному краї,
прийняли російське підданство. У Царстві Польському з 199970 зареєстрованих
поселенців 131940 натуралізувались в підданство Росії, в південно-західному
краї з 93108 підданство прийняли 71922 [81, с. 17].
На основі аналізованого матеріалу можна сказати, що майже все населення
Російської імперії, а також і частково ближніх держав належало до підданих
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Російської імперії. Але щодо деяких національностей була заборона, яка
полягала у відсутності можливості набуття підданства. Така заборона
стосувалась євреїв. Хоча щодо них були певні винятки; скажімо, у випадку
заснування фабрики чи підприємства євреєві могли надати підданство
Російської імперії. Але стосовно бідняків, які мали мусульманське походження,
існувала сувора заборона натуралізації [140, с. 74]. У такий спосіб
законодавство Російської імперії містило норми, які нівелювали принцип
рівності усіх перед законом незалежно від національності чи віросповідання.
Видається, що усі обмеження зумовлюють негативну оцінку правовому
регулюванню підданства в Російській імперії.
Законодавство Російської імперії не містило переліку способів набуття
підданства, хоча в юридичній науці того часу їх загальна класифікація була
розроблена. Так, М.М. Коркунов поділяв способи встановлення підданства на
два види:
1) встановлення підданства внаслідок будь-якого факту, що обумовлював
зв'язок особи з певною державою;
2) набуття підданства через пряме прийняття особи в підданство [106, с.
265].
У першому випадку особа набувала права на приналежність до держави
незалежно від волі цієї держави. Держава була зобов'язана прийняти таких осіб
в підданство і не могла їм у цьому відмовити. До таких фактів відносили:
народження, для жінок - вступ в шлюб, входження на підставі мирного чи
іншого міжнародного договору до складу Російської імперії будь-якої
території, на якій проживали ці особи. До такого способу набуття права
підданства належали й українські землі, які ,як вже вказувалось, після поділу
Польщі перейшли до складу Російської імперії і стали її частиною [106, с. 265].
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Щодо визнання російським підданим за народженням, то російське
законодавство не давало будь-яких чітких вказівок стосовно цього. Не було
жодної вказівки на те, що підданство можна набути з народження. Очевидно,
що відповідь випливала сама собою з поняття «природжений російський
підданий». По суті, це питання аналогічне сучасному трактуванню набуття
громадянства за народженням, хоча і без належного тлумачення.
Норми, які стосуються набуття російського підданства через вступ у
шлюб, були орієнтовані, перш за все, на жінок з інших держав. Іноземки, які
вступали в шлюб з російськими підданими, автоматично ставали російськими
підданими. В цьому випадку не потрібно було навіть приносити присягу на
підданство. Таких випадків, коли жінка не мала бажання вступати у російське
підданство одночасно з чоловіком, законодавство Російської імперії не
передбачало.
Заміжні іноземки допускалися до вступу в російське підданство тільки
одночасно зі своїми чоловіками. Тим часом, російська піддана, що вступила в
шлюб з іноземцем (і, до речі, на цій підставі вона також вважалася вже
іноземкою), могла після смерті чоловіка або після розірвання з ним шлюбу
повернутися в російське підданство, якщо вона ще не покидала батьківщину
[122, с. 42 ].
Натуралізація

(або

«укорінення»)

була

тим

способом

отримання

підданства Російської імперії, який багато в чому залежав від волі та інтересів
самої держави. При цьому способі підданими ставали особи, котрі раніше не
мали правового зв'язку з державою в результаті будь-якого факту (тобто за
народженням, у зв'язку з вступом у шлюб, унаслідок придбання державою
певної території іншої держави). Надання підданства в цьому випадку було для
держави правом, а не обов'язком. Держава на свій розсуд могла висунути певні
умови для натуралізації.
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Держава могла відмовити в натуралізації і тоді, коли заявник відповідав
цим умовам. У цьому випадку вона намагалася попередити вступ у підданство
іноземців, які прагнули таким чином уникнути кримінального переслідування у
своїй державі, неблагонадійних іноземців, іноземців, що не були забезпечені
матеріально, та ін.
Російське законодавство встановлювало такі умови, необхідні для надання
підданства:
1. Складання особою, що клопотала про вступ у підданство, присяги.
2. Обов'язкове попереднє поселення іноземця на території Російської
імперії.
3. П'ятирічний термін перебування в Росії, після завершення якого
іноземець отримував право на звернення з проханням про прийняття його в
російське підданство. Цей термін обчислювався з моменту видачі свідоцтва про
поселення на території Російської імперії губернатором тієї губернії, де прохач
мав намір проживати у подальшому [35].
Іноземці, котрі перебували на військовій чи цивільній службі в Росії, а
також духовні особи іноземних віросповідань, запрошені до Росії за
розпорядженням міністра внутрішніх справ на службу, могли бути, на думку
начальства, допущені до присяги на підданство у будь-який час і без
урахування будь-яких термінів [44, с. 72–78].
Щодо іноземців, котрі надали Росії особливі послуги чи були відомі своїми
талантами, вченими званнями, а також іноземці, які вклали в російські
підприємства значні кошти, п'ятирічний термін міг бути значно скорочений з
дозволу міністра внутрішніх справ [36].
Отже, зацікавленість держави в припливі у її підданство інтелектуалів та
осіб, фінансово зацікавлених в розвитку підприємств, відзначилось у
законодавчих вимогах, які мали інший характер у відношенні до таких осіб.
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У відповідності до змісту ст.1 9-го тому Зводу законів Російської імперії
(1876 р. видання) жителі Росії ділилися на три групи: природних російських
підданих, інородців та іноземців [106, с. 274–275 ].
Природні російські піддані, так звані фінські обивателі і деякі народи, що
мали статус інородців, поділялися, в свою чергу, на чотири стани, кожен з яких
мав різні права і обов'язки: дворянство, духовенство, міські обивателі та
сільські обивателі. При чому природні російські піддані й інородці разом з
фінськими обивателями належали до категорії підданих Російської імперії [106,
с. 274–275].
У такий спосіб, підданство становило певний юридичний зв'язок між
індивідом і державною владою, зі встановленням якого закріплювалася
належність особи до цієї держави. На цю особу поширювалася дія державних
законів, де б вона не знаходилося. Особа мала право на захист з боку держави і
в тому випадку, якщо вона перебувала за межами своєї держави. При цьому
особа набувала права і обов'язки, які регламентували її участь у державному і
громадському житті [122, с. 44].
На думку українського юриста В.А. Лизогуба, специфіка підданства у
Російській імперії полягала в тому, що державна влада у відносинах з особою
поставала в особі монарха, який одноосібно користувався верховною владою,
виступав від імені всієї держави і стояв над державою. Права, свободи та
обов'язки населення держави розглядалися як подаровані суверенним монархом
[122, с. 44].
Отже, правове регулювання підданства в Російській імперії здійснювалось
за допомогою правових норм, що містились в основних законах Російської
імперії. Даний правовий акт не містив точного визначення підданства, тому
воно було розроблене вченими-юристами того часу. Аналогічно й до
визначення була розроблена класифікація способів набуття громадянства, яка
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налічувала всього два види. Не зважаючи на малу інформативність
законодавства, рівень правового забезпечення відповідав тогочасним умовам.
Наголосимо, що тільки з моменту прийняття закону від 10 лютого 1864
року російський уряд здійснив детальніший опис

процедури натуралізації,

включивши в неї особливості, які стосувались різних верств населення, а також
національностей. Цей закон зміг зрівняти статус придбаного і природженого
підданства, що до того мало різний характер. Натуралізація стала таким же
способом набуття підданства, як і народження.
Важливим видається те, що підданство Російської імперії було привілеєм,
доступним не кожному. Така особливість підданства чітко встановлює його
цінність для особи, яка його отримала. Зауважимо, що це зумовило дотримання
принципу єдиного підданства, але на практиці траплялись й випадки, коли
особа мала подвійне підданство, якщо це мало вигоду для імперії.
До ХХ століття законодавчу політику держава спрямовувала не на
зростання кількості іноземців, котрі живуть у країні, а на збільшення числа
підданих. Присутність іноземців на військовій і цивільній службі істотно
скоротилося. У зв'язку з цим виникла необхідність у чітких критеріях для
встановлення та припинення підданства. Вагомим кроком була постановка
основних засад натуралізації, що дало можливість конкретизувати вимоги та
усунути «небажаних» підданих. Підданство мало індивідуальний, добровільний
і дозвільний характер, що робило рішення про натуралізацію залежним, як від
особи, так і від держави [122, с. 44 ].
У цей період іноземці, прийняті в підданство, набували всі права і
виконували всі обов'язки, як і корінні піддані імперії, відповідно до того стану,
до котрого їх зараховували.
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2.3. Особливості правового регулювання громадянства (підданства) в
Австро-Угорській імперії
У другій половині XVIII ст. західноукраїнські землі потрапили під владу
Австрійської монархії, і на їх територію поширювалася дія органів влади й
управління цієї держави. У 1867 р. було утворено Австро-Угорську імперію, 12
грудня того ж року прийнято Конституцію Австрії, яка складалась із п’яти
основних законів: про імперське представництво; про загальні права громадян;
про імперський суд; про судову владу; про урядову й виконавчу владу.
Австрійська імперія отримала назву Австро-Угорщини і перетворилася на
дуалістичну монархію. Держава складалася з двох частин: Австрії (Цислетанії)
та Угорщини (Транслейтанії). Галичина й Буковина входили до Австрії, а
Закарпатська Україна — до Угорщини. Тобто більша частина тогочасних
західноукраїнських земель перебували під владою Австрії [64, с. 52–60].
Українці в Австрії належали до багаточисельних народів. На початку ХХ
ст. у Галичині, на Буковині українське населення становило 40% усіх жителів і
було переважно аграрним. На 1900 р. понад 93% українців займались сільським
господарством та лісовою промисловістю. У Галичині 94% українського
населення працювало у землеробстві і лише 1,4%  у промисловості [157, с. 23].
Поняття «громадянство» уперше зустрічається в Цивільному кодексі
Західної Галичини, первісному проекті Загального цивільного кодексу, який
запровадили в якості експерименту («для проби») в 1797 р. на теренах щойно
приєднаних польських земель [199, s. 96]. «Громадянами» Франц фон Цайллер,
один із творців Цивільного кодексу Австрії 1812 року, називав тих, «котрих
можна вважати членами держави». А далі зазначалося: «Усі мешканці однаково
володіють не лише усіма вродженими правами, але й також, незалежно від
статі, рангу чи релігійної приналежності, однаковими свободами, отримувати
нові права та свої права законодавчо відстоювати (…) Навіть чужинцям за
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умови взаємності гарантуються однакові права з підданими, а також свобода
набувати громадянство» [211, s. 11].
Аналізуючи праці австрійських дослідників, ми дійшли висновку, що у
період існування Австро-Угорщини мало місце підданство, яке за змістом було
наближене до громадянства, оскільки більшість учених застосовували термін
«громадянство» для позначення зв’язку особи і держави у цей період.
Держава передусім була зацікавлена в імміграції та оселенню на її
території осіб з подальшим отриманням ними громадянства. Австрійське
громадянство можна було отримати завдяки походженню від австрійських
батьків, незалежно від місця народження, завдяки одруженню з громадянином
Австрії або завдяки отриманню прав громадянства [208, s. 144 ].
Право громадянства можна було отримати завдяки поступленню на
державну службу, відкриття своєї справи, з офіціального дозволу чи після
десятирічного проживання на даній території. З введенням у дію закону про
громади від 1849 р. отримання громадянства було пов’язане з так званим
«правом громадянства», що полягало у формальному прийнятті до однієї з
громад Габсбурзької монархії [202, s. 14].
Деякі науковці вбачали у цьому поєднанні громадянства та «права
громадянства» тенденцію до «економічної ізоляції», оскільки громади ретельно
перевіряли заявників на спроможність самозабезпечення [199, s. 164]. З правом
громадянства було пов’язане і право на соціальну допомогу з боку громади у
випадку бідності, хвороби чи біди, на яку мав право за необхідності
громадянин держави. Із гарантуванням цієї «допомоги бідним» Габсбурзька
монархія вже у середині століття пов’язувала громадянство зі соціальним
правом, що існувало в Центральній Європі лише в поодиноких країнах [203, s.
186]. Важливішою за економічні умови, котрі дуже неоднозначно трактуються,
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для «права на громадянство» була соціальна сила, яка, починаючи від середини
століття випливала з австрійського громадянства, що мало велике значення.
Перетворення Австрії на дуалістичну державу розпочалося, коли
імператор Франц Йосиф відновив дію угорської Конституції 1848 р. і згідно з
нею затвердив окремий угорський уряд на чолі з графом Ю. Андраші. Було
фактично утворено своєрідну федерацію двох союзників під керівництвом
одного монарха. Відповідно до юридичної термінології, між Австрією й
Угорщиною встановилась унія, точніше  унія між монархією та правлячою
верхівкою Угорщини. Окрім того, не було розроблено спільної конституції, не
існувало єдиного підданства, лише окремі  угорське й австрійське [167, с. 67].
Починаючи з 1867 року уряди й парламенти Австрії та Угорщини
розділилися, відповідно відокремилися й цілі сфери внутрішньо- та культурнополітичного законодавства. Згідно компромісної угоди було засновано й деякі
спільні інституції, а саме, міністр закордонних справ, а також спільна армія.
Окрім цього було укладено митний й торговий союз. Також і фінансування цих
сфер відбувалося спільними зусиллями й угоду про це слід було підписувати
кожні 10 років під час обговорення бюджету [198, s. 344 ]. Отже, в результаті
формального компромісу Габсбурзька монархія перетворилась в дуалістичну,
але спільна робота проводилась в трьох сферах: зовнішньо-політичній, воєнній
(де німецька мова була командною) та фінансовій [58, с. 271].
З перетворенням державно-правових відносин прийняте скорочення k. u. k.
(нім. kaiserlich und königlich), яке позначає «імператорський і королівський»,
щодо державних установ Австро-Угорщини після укладення Австро-Угорської
угоди 1867 року і перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію.
Воно і позначало приналежність імператора Австрії (Kaiser) і короля Угорщини
(König), яким коронувався після укладення угоди імператор Франц Йосиф I (що
став для своїх угорських підданих королем Ференцем-Йожефом).
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Після утворення імператорської й королівської монархії, виникла потреба
реорганізувати внутрішні відносини обох країн. Австрія (у розумінні
Цислейтанії,

отже,

без

Угорщини)

була

федеральною

державою

з

шістнадцятьма коронними землями, які володіли власними земельними
парламентами та обмеженою автономією. На противагу цьому Угорщина була
централізованою державою, у якій регіони контролювалися з Будапешту. По
один та інший бік р. Лейти можна було очікувати виникнення міжнаціональних
конфліктів. У середині багатоетнічної Угорщини представники неугорських
націй вимагали щоразу права брати участь у вирішенні питань культури та
політики, а в багатоетнічній Австрії насамперед чехи, які, побачивши якого
успіху досягла Угорщина, вимагали зміни дуалістичного порядку на
тріалістичний (перетворення імперії в триєдину монархію) [207, s. 426 – 443].
Формальний поділ на Цислейтанію і Транслейтанію зумовив прийняття
Конституції, яка складалася з семи так званих основних законів держави [209, s.
239 – 258]. Хоча вона й передбачала наявність окремого закону про те, «за яких
умов можна отримати австрійське громадянство або ж бути позбавленим його»,
 цей закон ніколи не був виданий, а «Основний закон про загальні права
громадян держави» залишався до 1918 року важливим законодавчим актом
[199, s. 168]. Австрійські правознавці постійно акцентували на необхідності
прийняття законів, яких не вистачає, не лише заради кращого забезпечення
правового порядку, але й насамперед «аби не відставати від наших державсусідів, які мали більш прогресивне законодавство в цій сфері» [201, s. 6].
Жодне із відомих нам джерел не дає відповіді на запитання, чому
запланованого закону так і не прийняли. Все ж таки брак конкретної
кодифікації

можна

пояснити

в

першу

чергу

імперською

традицією

гетерогенних правових областей, які радше сторонилися уніфікації та
централізації простору – до яких прагне національна держава. Порядок набуття
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та втрати австрійського громадянства через те не були закріплені в єдиному
законодавчому документі, як це було зроблено у більшості європейських
держав.
Основою порядку отримання громадянства й надалі залишався Цивільний
кодекс 1812 року (Цивільний кодекс був прийнятий в 1811 році, а вступив у дію
в 1812 році, тому саме цю дату використовують більшість австрійських
вчених), а в багатьох випадках, непередбачених цим законодавчим актом,
вступали в силу «значна кількість законів та постанов, декретів та указів, як
доповнення та зі внесенням змін» [201, s. 1]. На відміну від Німеччини,
Угорщини, Англії, Франції та Швейцарії, де у період між 1870 та 1890 рр. були
прийняті нові єдині закони або ж скорочено й централізовано існуючі,
австрійське законодавство щодо порядку отримання громадянства залишалося
неповним, з приводу чого австрійські юристи постійно висловлювали
незадоволення: «У зв’язку з тим, що наше законодавство має вибірковий і
невизначений характер, притаманний йому через його різноманітний розвиток,
у цій сфері виникає в деяких моментах юридична плутанина» [201, s. 4].
Отже,

в

зовнішньому

оформленні

законодавства

про

отримання

австрійського громадянства починаючи від 1867 року відзначалося як
послідовністю так і дискретністю. Через те, що Цивільний Кодекс 1812 року і
надалі слугував юридичною основою правового регулювання громадянства.
Його можна було й надалі отримати за походженням від австрійських батьків
(філіація) або шляхом натуралізації.
Продовжував своє існування також інститут «права громадянства», як
необхідна умова натуралізації. Натомість було скасовано попередні можливості
набуття громадянства у випадку започаткування певної справи або обіймання
певної державної посади, а також тоді, коли особа упродовж 10 років володіла
власністю за давністю на території монархії. Поряд з принципом отримання
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громадянства за походженням, залишався й принцип територіальності, тим
більше, що в 1896 році право власності за давністю володіння замінили на 10
років постійною проживання на території монархії [202, s. 18].
Окрім цього, з’явилися нові права й обов’язки. По-перше, завдяки
конституалізації імперії зі статусом громадянина

були вперше пов’язані

політичні права [209, s. 426–443]. Виборче право – як і всюди в Європі –
спершу було цензовим, яке після 1867 року надало можливість брати участь у
голосуванні приблизно 6 % населення. Завдяки введенню загального виборчого
права до рейхстагу в 1906 році, виборчість стрімко зросла [207, s. 551– 553].
По-друге, громадянство, починаючи від 1868 року, було пов’язане з
обов’язковою військовою службою. Із заснуванням неоабсолютистської
кайзерівської

імперії

як

конституційної

дуалістичної

монархії

було

запроваджено загальний військовий обов’язок, який відтепер тісніше пов’язав
військових з суспільством, аніж це було дотепер. По-третє, значно розширився
простір дій громадянина завдяки гарантії «національних прав» в межах
багатонаціональної імперії.
У статті 19 Основного закону вказувалось, що «Усі нації держави рівні у
правах, кожна з них має беззастережне право на збереження та плекання
власної національності та мови» [184, с. 401]. Особливе значення цього
законодавства полягало меншим чином в його дослівному (точному) тексті, але
більше в можливості подавати скаргу на захист своїх прав завдяки
новоствореним інститутам імперського суду та адміністративного суду [209, с.
446 – 443].
Положення статті 19 Основного закону визначало права народів Австро–
Угорщини лише в загальній формі, але насправді вони ніколи не були
рівноправними. Уся система законодавства й управління Австрії обумовила
соціальний і національний гніт українців, чехів, хорватів та інших народів.
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Австро–угорські гнобителі лише в деяких випадках йшли на поступки верхівці
однієї нації, щоб з її допомогою гнобити іншу [123, с. 16].
Ще одна дискретність полягала, по-четверте, в тому, що положення закону
про австрійське громадянство, які застосовувались в першій третині століття
також і стосовно Угорщини, поширювалися лише на Австрійську частину
імперії. Натомість Угорщина почала розробляти свій закон про громадянство.
Зростання кількості нових прав і обов’язків збільшило відмінності між
громадянами та негромадянами. З огляду на законодавство, в якому на думку
Геральда Строужа, «не вистачало єдиних для всієї імперії положень»,
здійснювалося поєднання великої кількості паралельних правових норм, що
змусило задуматись про характер системи правового регулювання. Саме через
можливість різної трактовки, яка була викликана недосконалістю тексту
конституції, створенню правової системи, яка становила б собою конституційні
норми, у Габсбурзькій монархії надавалося великого значення [209, s. 442].
Відкритий характер австрійського громадянства в побуті громадян і тих,
котрі прагнули ними стати, мав досить великий вплив, оскільки кількість осіб,
які хотіли прийняти австрійське громадянство, різко зросло насамперед на
початку 20 століття.
У період між 1885 та 1903 рр. щороку натуралізували в середньому 3 300
осіб. На початку нового століття їхня кількість збільшилася до 6500 осіб [200, s.
11]. На основі вибраних клопотань з проханням надати громадянство,
надісланих від намісництва до міністерства внутрішніх справ і які сьогодні
зберігаються

в

Австрійському

адміністративному

архіві,

Ульріке

фон

Хіршхаузен установив, у який спосіб етнічна та конфесійна приналежність,
соціальне й станове становище, а також стать і політичні погляди впливали на
отримання чи позбавлення австрійського громадянства [200, с. 11].
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Основний закон 1867 року закріпив рівноправність усіх конфесій
переважно у католицькій монархії. Насамперед ставлення до єврейських
претендентів на отримання громадянства пояснює основну лінію конфесійного
нейтралітету, який наклав свій відбиток на політику надання громадянства у
Габсбурзькій монархії до 1918 року. Ця тенденція прослідковується у великій
частці євреїв серед натуралізованих, яка в 1888 році досягла свого апогею, коли
євреї становили 35 % усіх, кому було надано громадянство [210, s. 50,53].
Різноманітні

якісні

вибірки

клопотань

про

отримання

громадянства

підтверджують те, що це була не колективна ознака релігії чи «походження», а
індивідуальна поведінка кожної окремої особи, від якої залежало, чи отримає
ця особа громадянство. Так, наприклад, єврейський журналіст Леон Душинскі,
громадянин Угорщини, який проте з 1885 року жив у Відні, де працював
головним

редактором

«Нового

Віденського

головного

бюлетня

з

оголошеннями», у березні 1907 року подав заяву про надання йому
австрійського громадянства. Проживання упродовж понад 10 років у Відні
давало йому право на отримання необхідного документа. Довідка, яку
намісництво Відня отримало від місцевій поліції, була досить негативною.
Душинскі неодноразово вчиняв махінації з процентами та комісійними та двічі
перебував в попередньому ув’язненні, хоча обидві судові справи були закриті.
Також його дружину Дарінку, єврейку за походженням, дівоче прізвище Зінгер,
було обвинувачено в шахрайстві. Намісництво рекомендувало Міністерству
внутрішніх

справ

відхилити

клопотання,

мотивуючи

своє

рішення:

«Особистість не вселяє довіри». Рішення Міністерства внутрішніх справ було
також негативним, оскільки «недостатньо моральна поведінка» робить
небажаним надання прав громадянства Леону Душинскі [200, s. 10]. Отже, не
існувало упередженості стосовно етнічної приналежності особи, а лише
об’єктивна оцінка наявних даних про конкретну особу.
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Щодо майнового становища, то більшість громад вимагали надати їм
оцінку майна, розмір якого ставився «поряд з моральною та громадянською
благонадійністю», від чого залежало задоволення чи відхилення клопотання
про надання громадянства. Ще одним фактором від чого залежало надання
громадянства була можливість забезпечувати себе матеріально, аби не
виявитися тягарем для економіки рідної громади.
Однак вирішальним для надання прав громадянства, і про це свідчать
першоджерела, було не майно, а заробіток й поведінка. У той час як
приналежність до соціального класу загалом була менш важливого для
отримання австрійського громадянства, можна прослідкувати один виняток,
який постійно повторювався  приналежність до вищої аристократії [200, s. 10].
Отже, етнічне походження, конфесія, клас та стать у другій половині 19 ст.
не були визначальним критерієм для отримання права на австрійське
громадянство, якщо не брати до уваги винятки, зроблені для вищої
аристократії.
Натомість політичні переконання претендента мали вирішальне значення.
Так, першоджерела містять вказівки про велике значення, яке австрійські
службовці

надавали

членству

в

політичних

партіях,

світоглядним

переконанням, ідеологічній близькості. Якщо якесь із них було направлене
проти монархії, відповідні клопотання майже завжди відхиляли [200, с. 12].
Після аналізу матеріалу доходимо висновку: громадянство надавалося або
не надавалося незалежно від етнічної та конфесійної приналежності
претендента, а також незалежно від соціальної верстви і статі. Моральна
поведінка, здатність економічно себе забезпечувати та політична лояльність
були більш значимі під час надання громадянства. Замість колективних
критеріїв мірилом прийняття рішення стала індивідуальна поведінка, особиста
придатність, конкретна ситуація. Особи, які належали до вищої аристократії
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могли розраховувати на виняткове ставлення до себе. Вирішальним критерієм
для отримання права на громадянство чи позбавлення його було політичне
ставлення до монархії – критерій, який оцінювався дуже суворо. Цю практику
докорінно змінила війна й насамперед повоєнний час [200, s. 17].
Таку оцінку можна було надати громадянству австрійської сторони
Австро-Угорської монархії станом на 1867-1914 рр.
Тепер проведемо аналіз правового регулювання в угорській половині
монархії. Із укладенням компромісної угоди в 1867 році неоабсолютистська
кайзерівська імперія Австрія перетворилася в конституційну дуалістичну
монархію Австро-Угорщину. Причому заснування Угорщини як національної
конституційної держави залишалося при цьому проблематичним починанням,
оскільки фактично йшлося про різноетнічну багатонаціональну державу. У
1880 році лише 45 % населення становили угорці, у той час як решта 55%
складали німці, словаки, румуни та хорвати [197, s. 138].

Унаслідок

компромісної угоди, що забезпечила Угорщині багатообіцяючу державну
незалежність, уперше стало можливим отримати власне громадянство.
Попередником сучасного

угорського

громадянства можна вважати

давньоугорський індігенат, який означав приналежність до угорської нації. Він
був пов'язаний із введенням у дворянський стан, виплатою грошової суми,
складенням присяги та ратифікацією

земельним парламентом. Також і

городяни та кріпаки могли подавати клопотання про отримання прав
громадянства, з чим були пов’язані права на участь у політичному житті.
Великою зацікавленістю уряду до імміграції й поселення, пояснюється
надзвичайно великодушна практика надання прав громадянства у ХVIII
столітті. Саме німецькі іммігранти часто ставали громадянами Угорщини [200,
s. 17].
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До середини XIX століття в Угорщині не існувало власного законодавства
щодо отримання права на громадянство, а основою угорської адміністративної
практики слугував прийнятий у 1811 році Цивільний Кодекс Австрії, який
вступив у дію у 1812 році. Прийняття цивільного кодексу 1812 р. мало значний
позитивний вплив у тому числі і на розвиток Галичини. Досить детальне
врегулювання укладення торговельних угод, визначеність прав та обов’язків
контрагентів у договорах, сприяли детальнішому врегулюванню правового
статусу суб’єктів економічної діяльності, пришвидшенню виходу краю зі стану
економічного занепаду. Якісно новий рівень регулювання сприяв також і
поліпшенню діяльності органів влади, зокрема, суду та прокуратури,
спрямованих на захист інтересів держави й громадян [144, с. 53].
Починаючи від 1840 року, угорський національний рух щоразу сильніше
наполягав на власному врегулюванні цього питання, з допомогою якого можна
було би створити й контролювати доступ до проголошеної угорської нації.
Замість роздачі державних привілеїв небагатьом вимагали врегулювання прав
отримання громадянства для всього населення. В одному з перших проектів від
1844 року походження поставили на перше місце: угорським громадянином
вважалася лише дитина громадян Угорщини.
Пізніший проект, затверджений членами передреволюційного земельного
парламенту 1847 – 1848 рр., слідував за французьким Цивільним кодексом і
загострив його уявлення національно диференційованого підходу до отримання
громадянства, висунувши умову знання угорської мови. Це значно обмежувало
осіб у можливості набуття громадянства, проти чого заявили гострий протест
хорватські депутати. З поразкою угорської революції та централізацією імперії
завдяки неоабсолютизму в період між 1849 та 1867 рр. в Угорщині були чинні
закони Австрійського загального Цивільного кодексу.

77

Лише компромісна угода 1867 р, яка призвела до конституювання
Угорщини як незалежної конституційної держави, і зробила можливим
самостійне угорське право на отримання громадянства. Заснування нових
громадянських конституційних органів та ліквідація існуючих станових
інституцій призвело до того, що їх було кодифіковано лише в 1879 році. Під час
його написання угорські юристи скеровували свої погляди передовсім на досвід
західних країн, оскільки саме національно налаштовані правознавці були
прихильниками звільнення від Австрії. Тому зразок для власного законодавства
шукали менше в Австрії, а радше в Німеччині. Потрібно було привести до
спільного знаменника угорські правові принципи з принципами західних
держав, а особливо з тими державами, з якими вони межували [198, s. 144 –
146].

Особисті

стосунки

між

провідними

юристами

обох

держав

інтенсифікувалися завдяки правознавчим конгресам в Європі. Формальна
досконалість німецької кодифікації та високий авторитет, яким володіла
історична правова школа Пруссії в цілій Європі, зробили більше, ніж потрібно.
Своїм змістом, поділом та побудовою, частково навіть текстом параграфів
угорське право на отримання громадянства від 1879 року було подібне до
німецького від 1870 року [200, с. 20].
Угорське громадянство надавалося з одного боку через походження від
угорських батьків, по-друге – внаслідок одруження з угорцем, по-третє –
шляхом натуралізації. По-четверте, кожен, хто народився на території
Угорщини і не був громадянином іншої держави, отримував автоматично
угорське громадянство. Окрім принципу набуття громадянства за походженням
почав формально діяти територіальний принцип, однак через те, що це правило
поширювалося в першу чергу на сиріт, воно не відігравало суттєвої ролі.
Отримання права громадянства в Угорщині пов’язане з п’ятирічним

78

перебуванням в країні, у той час як в Австрії з 1867 року постійне проживання
перестало бути необхідним критерієм для натуралізації [200, s. 15].
Напружені державно-правові стосунки між Австрією та Угорщиною під
час епохи компромісної угоди позначилися на громадянстві. Хоча монарх і
Міністерство внутрішніх справ були різними, але військовий обов’язок у
спільному кайзерівському й королівському війську пов’язував населення
обидвох країн, угорський громадянин в Австрії, як і австрійський в Угорщині
вважався іноземцем [204, s. 91]. У той час як Австрія не дозволяла жодного
подвійного громадянства, в Угорщині допускалася така можливість, що
призвело в двосторонніх стосунках між державами до правової неясності.
Власне кажучи, австрійський громадянин з австрійської точки зору не міг
прийняти угорське громадянство, проте угорський громадянин був з угорської
точки зору в принципі в стані додатково отримати австрійське громадянство,
наприклад, поступивши на державну службу в Австрії [204, s. 97].
Тенденція угорських установ – якомога менше своїх громадян випускати з
держави, пояснювалась передовсім інтересом нової держави зробити якомога
більше своїх немадярських мешканців громадянами своєї держави – інтерес, за
який великою мірою були відповідальні мадяри, які становили менше 50 % від
усього населення. Ця тенденція знайшла також своє відображення в угоді з
Османською імперією, яку було підписано в 1879 році. Основу цієї спеціальної
угоди становила постанова Османської імперії, що кожен іноземець, який на
території Османської імперії прийняв іслам, автоматично отримував османське
громадянство. Байдужість угорського уряду призвела до того, що «зміна
релігійних вподобань само по собі не мала жодного впливу на отримання
громадянства, і що особливо угорський громадянин, переходячи в іслам, не
може вважатися особою, яка втрачає угорське громадянство» [197, s. 166].
Мусульмани угорського походження, котрі внаслідок навернення в іншу віру
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стали особами з подвійним громадянством, могли незважаючи на свою релігію
та статус громадянина Османської імперії, й надалі розраховувати на захист
австрійсько-угорських консульств.
Правила отримання громадянства в Угорщині були частиною публічного
права, натомість в Австрії вони ґрунтувалися на приватно-правових засадах. За
тими двома концепціями крилося різне розуміння держави. Австрійське
розуміння держави полягало у визначенні її як наднаціональної імперії, яка
походить із сучасної традиції вільного абсолютизму, зберігала суворий етноконфесійний нейтралітет, а угорська концепція мала трактування її, як
національної

конституційної

держави

з

сильнішим

прагненням

до

гомогенності, чим гетерогеннішим було власне населення. Як по-різному
вплинуло відповідне розуміння держави в обох частинах монархії, свідчить
втілення в життя державно-громадської риторики рівності. Власне кажучи
також

і

угорська

конституція

1867

року

обіцяла

етнічним

групам

багатонаціональної держави національне й культурне рівноправ’я. Але поіншому, ніж в австрійській частині монархії, де в особі імперського верховного
суду та адміністративного суду було створено дієві інституції, які виконували
конституційну обіцянку, угорський уряд реалізовував щоразу менше з
обіцяного Конституцією.
Участь у політичному житті щоразу більше залежала від етнічної
приналежності, і насамперед у шкільній політиці дійшло до обмеження в
правах німецьких, словацьких, українських, хорватських та румунських дітей,
що провокативно протидіяло праву про рівну державно-громадську та
культурну рівноправність [205, s. 344]. У той час як зафіксоване в конституції
право громадянина на культурний розвиток своєї національності в Австрії
здебільшого

впроваджувався

в

життя

адміністративними

органами,

конституційна дійсність Угорщини все більше віддалялася від тексту
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Конституції й визнання права здійснювалось безпосередньо лише за угорською
частиною населення.
Досвід тотальної війни, яка торкнулася не лише солдат на фронті, але й
кардинально змінила побут кожного австрійського громадянина, негативно
позначилась і на поведінку установ стосовно громадянства. Значні втрати в
кайзерівському й королівському війську у перші два роки війни, російська
окупація провінцій Галіції, Лодомерії й Буковини, яка спричинила колосальні
потоки біженців у західні частини монархії, та раптова зміна настроїв у
союзницькій Італії, яка в травні 1915 року перейшла на бік Антанти, швидко
збільшили підвищену чутливість по відношенню до етнічних та конфесійних
меншин [206, s. 653].
Подібно, як і в інших державах Європи, які вели війну, постійна підозра в
шпіонажі чи припущення політичної нелояльності

перетворилося на

нав’язливу ідею. Одержимим стало також і суспільство Габсбурзької монархії
часів війни. Голод, який панував з 1916 року у містах монархії, спричинив
поширення чи загострення агресивності в настроях проти ймовірних чи
справжніх ворогів народу у власній країні. Це спочатку проявилося в практиці
надання прав громадянства італійцям. Ще до початку Першої світової війни
конфлікти між австрійськими установами та італійським населенням по обидва
боки державного кордону загострилися настільки, що в квітні 1912 року міністр
видав розпорядження різним очільникам земель, в якому йшлося про
«небезпеку надмірного зростання імперського італійського елемента в
прикордонних територіях у військових та загальнодержавних стосунках». З
огляду на конкретний випадок у квітні 1912 року та у більш категоричному тоні
ще раз в липні 1914 року вказано на те, «що не слід у більшості випадків
задовольняти клопотання італійців про надання їм австрійського громадянства»
[200, s. 17]. Приводом до суворішого ставлення по відношенню до заявників із
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королівства Італія слугує збільшення кількості італійських клопотань про
надання громадянства.
У подальшому політика Австрії стосовно надання громадянства дуже
змінилась. Переважно мали місце відмови на клопотання не тільки італійців,
але і інших осіб. У середньому тільки одна з чотирьох заяв підлягала
задоволенню, що частково знизило наплив осіб, бажаючих вступити в
громадянство [200, s. 17].
Отже, складність процесу законодавчого закріплення громадянства в
Австро-Угорській імперії полягало в її дуалістичності. Наявність різного
законодавства в імперії складала деякі труднощі для осіб, які бажали вступити в
громадянство. Зазначимо, що норми Конституції 1867 року застосовувались і
діяли аж до розпаду Австро-Угорщини у 1918 році на відміну від положень
попередніх законодавчих актів [68, с. 14].
З одного боку, австрійське громадянство передбачало мінімальний набір
вимог стосовно особи, яка клопотала про набуття громадянства. З іншого –
Угорщина

встановлювала

додаткову

вимогу

про

п’ятирічний

термін

проживання на території імперії. Що в свою чергу мало логічне пояснення, яке
випливає з різного характеру правового тлумачення приналежності особи до
громадянства. В Австрії громадянство мало приватно-правовий характер, а в
Угорщині публічний.
Основною

тенденцією,

якою

керувались

угорські

установи,

було

намагання якомога менше своїх громадян випускати з держави - це
пояснювалось передовсім інтересом нової держави прийняти якомога більше
своїх неугорських мешканців у громадянство своєї держави. Одним з таких
проявів було фактичне подвійне громадянство деяких османських підданих,
про що говорилось вище.
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На відміну від Угорщини, в Австрії подвійне громадянство заборонялось, і
для вступу в громадянство іншої держави необхідно було вийти з поточного.
Положення про заборону подвійного громадянства набуло закріплення і в
законодавстві новоутворених держав на території українських земель, а також
у законодавстві України.
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Висновки до розділу 2
1. Громадянство як юридичний зв’язок особи і держави виникло як явище
ще в часи існування міст-держав. На нашу думку, саме цей період можна
вважати зародженням громадянства. Громадянство Афін, Спарти, Римської
імперії має багато спільних рис, які характеризували приналежність особи до
громадянства держави. Громадяни наділялись ширшим колом прав порівняно з
особами – негромадянами, а також їхній статус в суспільстві був вищий.
2. В основу інституту громадянства Стародавнього Світу було покладено
принцип єдиного громадянства, який був зумовлений родоплемінними
відносинами у суспільстві. Даний принцип було відображено у вимогах до
особи, яка бажала набути громадянство держави. Тому переважно лише
чоловіки, які були народжені в законному шлюбі від громадян, могли набути
громадянство. Дещо змінились умови у Римській імперії: громадянами могли
ставати і жінки, і раби; право громадянства можна було купити чи заслужити,
що робило його доступним для широкого кола осіб. У зв’язку з появою
можливості набуття громадянства іноземцями у Римі, принцип єдиного
громадянства набув меншого значення, оскільки поряд з ним почали
з’являтися біпатриди – особи, які належали до двох і більше держав. Тому
Римом було утверджено принцип єдиного громадянства, а згодом і
трансформовано відповідно до умов розвитку суспільних потреб.
3. Магдебурзьке право поряд з міським самоврядуванням зробило свій
внесок у розвиток міського громадянства. Порівняно новим для суспільства
було отримання громадянства міста. Вимоги, які встановлювались до особи,
яка бажала набути громадянство міста поділялись на дві групи: загальні
(повноліття (21 рік), сповідання християнства, законне народження та добра
слава) та спеціальні (подання необхідних документів або приведення свідків
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для усного зізнання; вимоги набуття нерухомості; обов’язок поселення у місті
з сім’єю; сплата певних внесків або дарування зброї містові, а також акт
складення присяги). Ще однією вимогою, яка раніше в історії інституту
громадянства не ставилась, було одруження.
4. Підданство, що поширювалось на українських землях у складі
Російської й

Австро-Угорської імперії, відображало підпорядкованості

населення монархові з усіма покладеними на особу обов’язками і колом прав,
якими її наділяли. Підданство вважалось привілеєм, який доступний не
кожному, тому як і інститут громадянства воно дотримувалось принципу
єдиного підданства, порушення якого вважалось неповагою і навіть зрадою
монарха. Дещо інше відношення до підданства було в Угорській імперії після
утворення дуалістичної монархії в Австро-Угорській імперії. Австрійська і
Угорська

імперії

мали

окремі

підданства,

які

регулювались

різним

законодавством. Угорська імперія  прихильник політики залучення в
підданство більшої кількості людей, котрі були громадянами чи підданими
сусідніх держав, що зумовило утворення подвійного громадянства і тим самим
порушення принципу єдиного підданства (громадянства).
5. Підданство імперій існувало водночас із громадянством в інших
державах. Оскільки, після буржуазної революції у Франції була запроваджена
демократична держава і прийнята Конституція 1791 року, яка зокрема,
закріпила основні права і свободи людини та громадянина. Тому підданство
Австрійської монархії, як основна складова монархічної форми правління
існувало до 1918 року та регулювалось Конституцією 1867 року. Впродовж
цього періоду в інших європейських державах вже був поширеним інститут
громадянства, який мав демократичний характер.
6. Законодавство імперій, до складу яких входили українські землі,
формувалось поступово. Звичайно, потреба у регулюванні правовідносин
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сприяла прийняттю доволі ситуативних норм права в Російській імперії, а
також урізноманітненню законодавства Австрії та Угорщини.
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РОЗДІЛ 3
ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА В НОВІТНІЙ ПЕРІОД
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
3.1.

Правове становлення громадянства в Українській Народній

Республіці в період Центральної Ради (березень1917-квітень 1918 рр.).
Утворенню Української Народної Республіки передувала низка подій, які
відбувались у Російській імперії та виявились сприятливими умовами для
формування Центральної Ради. Так, 8 березня 1917 року в Петрограді
розпочався страйк робітників, до них долучились солдати. Ситуація
погіршилася, так що цар наказав застосувати військо для його придушення, у
процесі чого було вбито 150 робітників. Однак 12 березня до страйкарів
долучився Волинський, а згодом Ізмаїльський полки, сформовані в більшості з
українських солдатів, що стояли охороною в столиці. Разом з ними на вулиці
міста вийшли й інші. Так почалася російська революція, що знищила царський
деспотичний режим [141, с. 68].
Цією ситуацією скористалась українська сторона. Хоча українці тривалий
період були частиною населення іншої держави, вони завжди підтримували
власні

традиції

та

прагнули

до

самостійності.

Характерною

рисою,

притаманною українцям, на нашу думку, слід вважати прагнення до свободи та
відокремленості.
Лютнева революція фактично розбудила український народ, який
пригноблювали та зневажали роками. Першим прагненням українців було
відродження, згуртування й участь кожного у державному будівництві.
Революційні події прокотилися хвилею всією територією України, яка в той час
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була територією Південно-Західного фронту. Аргументовані та досить несміливі кроки українського народу після отримання інформації про революцію
в Росії дали нам можливість сьогодні згадувати досить насичену пору у
державотворенні. Досліджуючи документи, можна зробити висновок, що
очолювала революційні сили з самого початку українська інтелігенція,
об’єднана не лише у політичних партіях, а й у Українському науковому
товаристві,

Українському

технічно-аграрному

товаристві,

Українському

педагогічному товаристві, Українському національному союзові, Союзі міст,
кооперативних, селянських, студентських, військових, релігійних громадах
тощо.
Поряд з органами Тимчасового уряду та робітничими і солдатськими
радами (лише у березні 1917 р. їх налічувалося уже понад 170) виник орган,
який згуртував українські національно-демократичні сили, — Центральна Рада.
Одразу ж після заснування вона надіслала вітання голові Ради міністрів князеві
П. Львову й міністру юстиції О. Керeнському, висловлюючи надію, що у
вільній Росії будуть задоволені всі законні права українського народу. А 9
березня Центральна Рада видала відозву до українського народу:

«Народе

український! Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові,
всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до
нового, вільного творчого життя після більш як двохсотлітнього сну. Уперше,
український тридцятимільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе
сказати, хто ти і як хочеш жити як окрема нація. З цього часу в дружній сім’ї
вільних народів могутньою рукою зачнеш собі сам кращу долю кувати» [16].
Незабаром відбулося скликання Національного з’їзду, що відбувся 6 – 8
квітня. На ньому були широко представлені делегати від усіх верств населення
та багатьох політичних партій і громадських рухів: Української партії
соціалістів-революціонерів

(УПСР),

Української

соціал-демократичної
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робітничої

партії

(УСДРП);

Української

партії

соціалістів-федералістів

(УПСФ); Української партії соціалістів-самостійників (УПСС); Селянської
спілки; студентських громад; товариств. Після дебатів делегати з'їзду ухвалили
резолюцію, яка закріпила національно-територіальну автономію, за неї
проголосувало близько 600 осіб, про що свідчать архівні документи. В її
першому пункті зазначалося: «Згідно з історичними традиціями і сучасними
реальними потребами українського народу з’їзд визнає, що національнотериторіальна автономія України в стані забезпечити потреби нашого народу і
всіх інших народів, що живуть на Українській землі» [154].
З’їзд обрав 150 депутатів Центральної Ради, а Грушевського – її головою.
До складу Центральної Ради та до її керівництва, особливо з подальшим
значним розширенням чисельності Української Центральної Ради, входили не
лише ті особи, які належали до однодумців голови Центральної Ради М.
Грушевського. Це були представники майже двох десятків партій та
різноманітних політичних течій, а у деяких випадках — і співробітники
жандармської охорони. Одні з них вбачали майбутнє України у вигляді
цілковито незалежної держави, яка буде самостійною у всіх відношеннях, інші
— як частини великої конфедерації народів, треті — як автономного утворення,
четверті — як невід’ємної «окраїни» неподільної Росії. У зв’язку з
різноманітними поглядами на подальший розвиток України нерідко виникали
гострі

суперечки

концептуального

і

прикладного

характеру

між:

М.Грушевським і С.Єфремовим, який був прихильником конфедерації;
М.Грушевським і М.Міхновським – одним з авторів гасла «Україна для
українців»; М.Грушевським і С.Крупновим – проповідником ідеї «єдиної і
неподільної»;

М.Грушевським і

самостійності України [134, с. 20].

Д.Чижевським

–

противником

повної
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Невідкладною постала потреба установити контакт з тодішнім російським
урядом, для подальшого розвитку планів Центральної Ради. Тимчасовий уряд,
як і варто було очікувати, не захотів визнати Центральну Раду за правосильну
на такій великій території і відхилив будь-які пропозиції щодо співпраці й
визнання її вимог. Сувора позиція Тимчасового уряду, врешті-решт, відіграла
«позитивну» роль, бо якраз і стала рішучим поштовхом на шляху перетворення
«національно-політичного центру» в національно-державний.
Так, Перший Універсал було урочисто оголошено 23 червня 1917 р. в
обстановці «ніколи не знаної радості» (вислів В. Винниченка) при закритті
українського військового з'їзду [104, с. 12]. Цей документ фактично надавав
автономію територіям тодішньої України. Маючи важливе значення для
юридичного закріплення існування Центральної Ради, Перший Універсал
увійшов в історію і закріпив основи для будівництва Української Народної
Республіки.
Згодом на закритому засіданні Комітет Центральної Ради ухвалив рішення
про створення Генерального Секретаріату, що стало кроком до формування
виконавчої влади та її розмежування зі законодавчою.
16 липня 1917 року було проголошено Другий Універсал. Згідно з
Універсалом, Тимчасовий уряд визнавав право України на автономію, а
Центральну Раду та Генеральний Секретаріат — органами державної влади в
Україні. У відповідь на це Центральна Рада змушена була погодитися на те, що
остаточне вирішення питання про форму автономії буде за Всеросійськими
Установчими зборами та визнати, що Україна не буде претендувати на повну
державну незалежність.
Однак переворотом у самій Росії 7 листопада 1917р. було відкрито нову
сторінку в історії України. Внаслідок цього, 20 листопада було прийнято Третій
Універсал

Центральної

Ради,

що

проголошував

Українську

Народну
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Республіку. На жаль заявлялося, що Україна не відокремлюється від Росії, але
вся влада в Україні відтепер належить лише Центральній Раді та Генеральному
Секретаріату. Цей законодавчий акт, окрім проголошення Української
Народної Республіки установлював низку нових норм, які раніше не
використовувались, а саме: 8-годинний робочий день; державний контроль над
виробництвом; скасовувалася смертна кара й оголошувалася амністія;
створення дійсно незалежного суду; інші важливі норми. Акт визначав також
територію України і регламентував відносини власності, закликав народи світу
припинити війну.
Оцінюючи значення Третього Універсалу, український юрист професор А.
Яковлів зазначав, що цим актом в Україні було встановлено «демократичну,
народoправну

державу»,

яка

характеризувалася

«автономною,

себто

самостійною верховною владою, нічим не обмеженою щодо всіх без
виключення справ внутрішнього державного ладу, законодавства, суду й
управління». Тільки у відношенні до інших держав, Українська Народна
Республіка була формально обмежена положеннями Третього Універсалу щодо
федеративного зв'язку з Росією [192, с. 15].
Саме у цей період було підготовлено проект закону, який частково
здійснював

регулювання

питання

громадянства

Української

Народної

Республіки – проект Автономного Статуту України. Даний проект у своїй ст. 4
передбачав, що «громадянином Української Республіки вважається кожна
особа, яка родилася на території її, або проживши на ній два роки подала заяву
до уряду УР про своє бажання придбати громадські права в ній і по сій заяві
прожила в УР не менше року». Даний проект передбачав розтермінування
трьохрічного терміну проживання на території держави, що змушувало особу
чекати рік на отримання громадянства. Зауважимо: до цієї статті була примітка,
яка передбачала, що принципи, за якими здійснюється прийняття до
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громадянства, можуть бути зміненими Федеральним парламентом, що
демонструвало залежність від влади Росії [14, арк. 108].
У

ст.5

проекту

Автономного

статуту

України

зазначається,

що

«громадянин Української Республіки може зложити з себе громадські права
заявою до Уряду Української Республіки і увільняється від громадських
обов’язків по закінченню одного повного календарного року після цієї заяви».
Позбавлення громадянства також розглядалося, і воно могло здійснюватися за
рішенням Генерального Суду. Позбавлення від громадянства передбачалось і в
Конституції Української Народної Республіки, яка була прийнята в останній
день існування держави, що не дало можливості бути реалізованою також. А
також і інші норми аналізованого проекту Автономного Статуту Української
Республіки знайшли своє місце в Конституції Української Народної Республіки
[14, арк. 108].
Як стверджувалось, «актова, громадська і політична правомочність
громадянина Української Республіки починається в 20 літ». В тій же статті 6
зазначалось, що не існує різниці в правомочності між жінкою та чоловіком.
Таке положення раніше не використовувалось [14, арк. 109]. Закріплення
положення про рівність жінки і чоловіка свідчить про високий рівень правової
культури українців, які змогли реалізувати отриманий європейський досвід у
процесі законотворчості.
Відповідно до цього проекту лише громадяни могли стати депутатами, за
умови, що вони не були обмежені в правах і досягли 24 років(ст.20 Проекту
Автономного Статуту УР). У подальших законопроектах ця норма також
використовувалась і лише громадяни могли брати участь в управлінні
державою.
Отже, проект, створений ще до виголошення Четвертого Універсалу, що
робить його положення застарілими навіть по відношенню до прийнятого
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згодом Закону «Про громадянство Української Народної Республіки» і, звісно,
такими, що не можуть підлягати належній критиці, оскільки передбачають
лише автономність України у складі Федеративної Росії. Але не маловажно, що
правове регулювання громадянства відображено в проекті Центральної Ради ще
до проголошення незалежності Центральною Радою і прийняття Закону «Про
громадянство Української Народної Республіки». І хоча проект не було
реалізовано, ми можемо дійти необхідних висновків на основі його положень,
які відповідали правовій свідомості того часу. Оскільки, даний законопроект
взяв до уваги питання, які стосуються громадянства, він міг стати першим
актом, який здійснював регулювання громадянства України, звичайно за умови
його законодавчого закріплення [14, арк. 108].
Четвертий Універсал Центральної Ради сповістив 22 січня 1918 року:
«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, не від кого
незалежною, вільною, суверенною

державою Українського народу…».

Універсал доручав урядові довести до кінця переговори з центральними
європейськими державами і укласти з ними мир; демобілізувати армію, яка по
укладенні миру буде заступлена міліцією; роздати всю землю селянам без
викупу на початку весняних робіт; ліси, води і підземні багатства краю можуть
бути націоналізовані; всі фабрики і заводи негайно мають перейти на мирну
продукцію, бо цивільне населення терпить великі недостачі. Уряд має подбати,
щоб ніхто не використовував громадян при ввозі чи вивозі товарів за кордон,
тому держава бере під свій контроль всі банки. Скоро мали бути скликані
Українські Установчі Збори, що мали схвалити Конституцію Української
Народної Республіки [141, с. 101]. На думку О.Л. Копиленка, Четвертий
Універсал в загальному проголосив принципи української зовнішньої політики
й провів реформу виконавчої влади, визначив першочергові завдання в галузі
організації місцевого самоврядування й ввів монополію торгівлі [102, с. 94].
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Після проголошення незалежної Української Народної Республіки влада
взялася за побудову своєї системи управління, а також створення власної
законодавчої бази. До прийняття законодавчих актів, які мали б здійснювати
правове регулювання основних сфер життя держави, основними актами влади
були

чотири

Універсали.

Багато

дослідників

використовують

для

характеристики Універсалів оцінку, яку їм дав сам В. Винниченко, він вважав,
що вони були – «першими виразними словами української державності» [54, с.
218]. З цим можна погодитись, оскільки до проголошення Універсалів на
українських землях діяло лише законодавство імперій, яке об’єктивно не могло
бути корисним у побудові нової правової і незалежної держави Української
Народної Республіки.
Основою законодавства, як і в кожній незалежній державі – була
Конституція. Основний законодавчий акт держави було прийнято Центральною
Радою, в останній день її існування – 29 квітня 1918 року. Даний нормативноправовий акт не зміг набути законодавчої сили, оскільки прикрі обставини
згодом спіткали Українську Народну Республіку на чолі з Центральною Радою
[28].
У тексті Конституції досить чітко давалось зрозуміти, що вона прийнята з
правозахисною метою: «Відновивши своє державне право яко Українська
Народна Республіка, - говорилось у статті 1 Основного Закону, - Україна для
кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення права і охорони
вольностей, культури і добробуту своїх громадян, проголосила себе і нині є
державою суверенною, самостійною і ні від кого не залежною» [28]. Суверенне
право, з позиції законодавця, належало народові, тобто всім громадянам
Української Народної Республіки і мало здійснюватися через Всенародні збори
України.
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Перше ознайомлення з Конституцією переконує в тому, що вона була
позбавлена будь-якого ідеологічного чи пропагандистського забарвлення.
Вражає те, зауважує О.Л. Копиленко, що у вирі політичних пристрастей
народився такий абсолютно нейтральний документ [104, с. 78].
«Статут про державний устрій, права і вольності Української Народної
Республіки», або Конституція Української Народної Республіки складалась із
83 статей, об’єднаних у вісім розділів: загальні постанови; права громадян
України; органи влади Української Народної Республіки; Всенародні збори
Української Народної Республіки; суд Української Народної Республіки;
національні союзи; про тимчасове припинення громадських свобод.
Послідовно викладені розділи Конституції мали регулювати правові
відносини між громадянами та державою. У конституції чітко розподілялась
влада на законодавчу, виконавчу і судову. Відповідно до Конституції,
верховним органом влади Української Народної Республіки повинні були стати
всенародні Збори, які безпосередньо здійснювали б законодавчу владу в
Українській Народній Республіці, а також формували органи виконавчої і
судової влади. Виконавча влада належала «Раді Народних Міністрів», а вищим
судовим органом мав бути Генеральний Суд Української Народної Республіки
згідно зі статтею 25 Конституції Української Народної Республіки. Щодо
місцевого самоврядування, то воно мало бути представлене «виборними
Радами» і «Управами громад, волостей і земель», причому лише їм мала
належати єдина безпосередня місцева влада. Міністри Української Народної
Республіки повинні були здійснювати контроль і координування їхньої
діяльності, безпосередньо і через визначених ними урядовців, не втручаючись
до справ. Такий порядок речей був фактичною децентралізацією влади, що
давала досить багато переваг і можливостей для діяльності на місцях.
Генеральний Суд Української Народної Республіки був найвищою касаційною
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інстанцією для всіх судів Республіки і не міг бути судом першої та другої
інстанції й мати функції адміністративної влади, згідно зі статтею 67 Статуту
про державний устрій, права і вільності Української Народної Республіки [28].
Конституція закріплювала правовий статус громадянина, наділяючи його
всією повнотою прав та свобод, які звичайно були перелічені. Жінки та
чоловіки були рівними у правах. Повної актової, громадської та правової
правомочності особа набувала з 20 років, після чого могла в повній мірі
користуватись своїми правами та була зобов’язана виконувати обов’язки перед
державою. Щодо національних меншин то їм надавалась національноперсональна автономія, для здійснення їхнього «національного життя».
Громадяни належні до певної національної меншини могли створювати
Національні Союзи за допомогою рішення Генерального Суду. Національні
Союзи мали вести списки – кадастри членів Союзу. Будь-який громадянин
Української Народної Республіки, якщо він вважав себе належним до якоїсь
конкретної нації, міг вимагати включення його або виключення з кадастру
членів Національного Союзу [28].
Як відомо, національно-персональна автономія була закріплена в
Конституції Української Народної Республіки в результаті включення до глави
8 Конституції УНР повного тексту Закону «Про національно-персональну
автономію» від 9 січня 1918 року. Закон, який діяв ще до прийняття
Конституції Української Народної Республіки, давав можливість мирного
співжиття між народами України на засадах демократії і свободи національного
розвитку [72, с. 79].
Аналізуючи Конституцію Центральної Ради, зазначимо: вона досить добре
складена, над її проектом достатньо довго попрацювали. За допомогою неї
можна оцінити правовий статус громадянина Української Народної Республіки,
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що мало досить велике значення в умовах побудови демократичної, незалежної
та правової держави.
Були й недоліки, допущені при написанні Конституції Центральною
Радою, до них А. Яковлів вважав за потрібне віднести: не встановлено,
наприклад,

хто

парламентських

має

право

феєрій,

не

виконувати
означено

законодавчі

територію

функції

Української

в

часи

Народної

Республіки, не включено закону про скасування приватної власності на землю
[192, с. 20].
Отже, Конституція Української Народної Республіки мала здійснювати
правове регулювання суспільних відносин у державі. На жаль, вона залишилась
в історії тільки юридичним актом найвищої сили для Української Народної
Республіки. І хоча, як уже згадувалося, застосування її стало неможливим у
зв’язку з припиненням існування Центральної Ради. Тим не менше раніше
проведена

законодавча

діяльність

Центральної

Ради,

сформулювала

конституційні акти, що регулювали необхідні для побудови держави у той час
відносини громадянства.
Центральна Рада 2 і 4 березня 1918 р., перебуваючи у вигнанні, ухвалила
також дуже важливі конституційні акти: Закон «Про громадянство Української
Народної Республіки» та «Про реєстрацію громадянства Української Народної
Республіки» [9, арк. 29 – 29 зв.]. Розробкою проектів цих законів займалось
народне міністерство міжнародних справ, про що зазначила Кудлай О.Б. у
своєму дослідженні його діяльності [112, с. 101].
Розглядаючи відносини громадянина і держави, громадянина та влади,
теоретики Центральної Ради стверджували: демократична держава повинна
бути представником народу і виразом його волі, а відносини між найвищою
владою і громадянами встановлюються добровільним договором, який
передбачає взаємні права і зобов’язання. Такий договір, на їхню думку, міг
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укладатися як за ініціативою особи, що вступала у громадянство Української
Народної Республіки, так і мовчки: людина просто не покидала межі
Української Народної Республіки і механічно ставала її громадянином [134, с.
165].
Ці закони мали велике значення для забезпечення реалізації прав громадян
Української Народної Республіки. До прийняття даного закону було не
можливим

окреслення

кола

громадян

держави,

тим

самим

і

унеможливлювалось визначення тих осіб, які повинні приймати участь у житті
держави. Російське законодавство, яке регулювало громадянство, а точніше
підданство не могло, належним чином здійснювати цю роль. Після перевороту
в Росії акт правового регулювання громадянства був прийнятий навіть після
Закону «Про громадянство Української Народної Республіки». Декрет
Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету від 5 квітня 1918 року
називався «Про набуття прав російського громадянства», за допомогою якого і
розпочався республіканський етап правового регулювання громадянства в Росії
[130, с. 24].
Після прийняття закон було опубліковано у «Вістнику Ради Народних
Міністрів Української Народної Республіки», який мав статус офіційного
друкованого видання за часів Центральної Ради. У Вістнику Уряду Української
Народної Республіки публікувались урядові документи, накази, розпорядження,
тексти міжнародних угод. Вісник виходив тричі на тиждень.
Закон був підписаний Головою Української Центральної Ради М.
Грушевським та Секретарем Української Центральної Ради М. Чечелем.
Набувши чинності, він поширювався на всю територію Української Народної
Республіки [7, арк. 6 – 7 зв.].
Закон мав просту структуру, складався з 12 параграфів (статей), які були
викладені переважно однією нормою. Норми закону не містили санкцій,
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оскільки в законі не передбачалось відповідальності за правопорушення у сфері
громадянства.
Громадянином України згідно з даними законами вважався кожний, хто
народився на її території, зв’язаний з нею постійним перебуванням і на такій
підставі міг одержати свідоцтво громадянина [7, арк. 6 – 7 зв.]. Таке положення
засвідчувало демократичні переконання творців Закону, що давало змогу всім
охочим набути громадянства Української Народної Республіки без особливих
обмежень.
Варто зазначити, що в законі був застосований принцип рівності усіх
перед законом. У законі не зазначались обмежень стосовно осіб інших
національностей, як це було в Російській імперії (особливо стосовно євреїв).
Українські державотворці перейняли європейські демократичні традиції
співіснування в одній державі різних національних груп.
Громадяни Української Народної Республіки зобов’язані були сприяти
державі всіма силами і засобами, коритись її законам, боронити від ворогів і
підтримувати добрий лад, порядок, свободу, рівність і справедливість. Вони
користувались всією повнотою громадських та політичних прав, брали участь у
порядкуванні державним і місцевим життям через пасивну й активну участь у
виборах до законодавчих установ, органів місцевого самоврядування і могли
працювати в державно-громадських закладах [134, с. 165].
Закон про громадянство Української Народної Республіки Центральної
Ради 1918 року передбачав надання громадянства лише за принципом «права
ґрунту» та натуралізації. Для прикладу, параграф 1 закріпив, що громадянами
Української Народної Республіки є ті особи, які народилися на території
Української Народної Республіки і зв'язані з нею постійним перебуванням.
Параграф 7 закону встановив, що особи, які протягом останніх трьох років
проживали на території Української Народної Республіки, могли подавати
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прохання про прийняття до громадянства [7, арк. 6 – 7 зв.]. Отже, положення,
яке закріплював параграф 1, можна вважати не зовсім досконалим, оскільки
особи, які народилися за межами території Української Народної Республіки,
але тривалий час проживали в Українській Народній Республіці не визнавалися
її громадянами, а могли ними стати лише за власним волевиявленням.
Важливим було питання регулювання подвійного громадянства. Закон про
громадянство Української Народної Республіки Центральної Ради забороняв
подвійне громадянство, про це була чітка вимога – «Громадянин Української
Народної Республіки не може бути громадянином іншої держави». Аналогічна
вимога була передбачена в Конституції Української Народної Республіки, що в
повній мірі характеризує позицію Центральної Ради з даного питання.
Як видається, питання регулювання подвійного громадянства свідчить про
продовження

багатовікової

традиції

дотримання

принципу

єдиного

громадянства у законодавстві Української Народної Республіки. Даний
принцип, згодом, було закріплено і в наступних законодавчих актах української
революції.
Набути громадянства, а точніше отримати свідоцтво про громадянство
могли особи шляхом подачі заяви і відповідних документів до уповноваженого
органу – Міністерства внутрішніх справ. Заява повинна була містити присягу
такого змісту: «Я, як громадянин Української республіки, щиро і добровільно
заявляю і своїм словом, чесно і добрим іменем прирікаю, що нестиму щиро,
твердо

непохитно

всі

обов’язки

громадянина

підтримувати

Державу

Українську всіма силами і засобами, коритимуся її законам, боронитиму від її
ворогів

і

підтримуватиму

добрий

лад,

порядок,

свободу

рівність

і

справедливість» [134, с. 166]. У Законі «Про реєстрацію громадянства
Української Народної Республіки» від 4 березня 1918 року зазначалось, що
особа повинна самостійно підписувати присягу, а у випадку не писемності за
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неї підписували два свідки й особа, яка здійснювала реєстрацію [134, арк. 8 – 8
зв.].
На подання заяви для отримання свідоцтва про громадянство в
Українській Народній Республіці надавалося три місяці [7, арк. 6 – 7 зв.]. У
заяві потрібно було вказати на час і місце народження особи, місце
проживання, цивільний стан та рід заняття. Процес реєстрації відбувався
переважно за місцем постійного перебування особи. Особа, котра здійснювала
реєстрацію, засвідчувала всі документи власним підписом.
Якщо заяву подавав батько, то вона автоматично поширювалася на
неповнолітніх дітей. Після досягнення 14 років діти могли заявляти про своє
громадянство самостійно, хоча вони й слідували громадянству батька. Дружина
могла самостійно заявляти про громадянство, а за відсутності її заяви вона
слідувала громадянству чоловіка. Положення про те, що жінка могла
здійснювати власний вибір громадянства, свідчило про високий статус жінки в
українському суспільстві, оскільки в аналогічних законах інших держав жінка
автоматично набувала громадянства чоловіка [8, арк. 8 – 8 зв.].
Передбачалось також, що той, хто не хотів бути громадянином Української
Народної Республіки, повинен був подати заяву про це за місцем перебування
відповідному комісарові із зазначенням, до громадянства якої держави він
належатиме. Якщо траплялись такі випадки, то комісар повинен був видати
тимчасове посвідчення на перебування такій особі на території Української
Народної Республіки не більше, як на три місяці [7, арк. 6 – 7 зв.].
Проживаючі на території Української Народної Республіки іноземці
повинні були отримати від місцевих органів влади дозвіл на проживання
терміном не більше шести місяців. Таке положення свідчило про те, що особи,
які проживали на території Української Народної Республіки, підлягали
обов’язковій реєстрації незалежно від їхнього громадянства [7, арк. 6 – 7 зв.].
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Для прийняття у громадянство Української Народної Республіки у
випадку, якщо громадянство не набувалося на загальних основах, особа
подавала заяву за місцем перебування місцевій владі, а за кордоном —
представникові Української Народної Республіки. Остаточне рішення за заявою
– приймалося Міністерством Внутрішніх Справ. Такі прохання могли подавати
особи, які протягом трьох років постійно мешкали на території Української
Народної Республіки, ніколи не були помічені у діяльності, зверненої проти неї,
а також тісно зв’язані з її територією своїм промислом та заняттям. Це правило
не розповсюджувалось на військових і біженців, що перебували на території
України після початку Першої світової війни. Можна було подавати прохання і
за відсутністю трирічного терміну, але навести при цьому документальні
докази про тісний зв’язок з Українською Народною Республікою. Такі заяви
приймались би лише протягом березня—серпня від мешканців Європи і одного
року — від осіб з інших частин світу [7, арк. 6 – 7 зв.].
Належність до громадянства Української Народної Республіки повинна
була засвідчуватися волосними і міськими управами протягом одного місяця з
дня проголошення про таку акцію комісаром відповідної управи за
встановленою центром формою. У акті реєстрації зазначалось прізвище, ім’я,
національність, віра, вік, місце народження, місце постійного перебування
громадянина, коли він погодився на реєстрацію, коли відбулася реєстрація
тощо. Окрім урочистого приречення бажаючим надавалась можливість скласти
ще й релігійну присягу. Такі списки складали відповідні духовні особи і
подавали їх до волосних або міських управ. Текст присяги був таким, як і текст
урочистого приречення з додатком «Перед істинним Богом Я...». Про
прийняття присяги теж робився запис в актах реєстрації [134, с. 167].
Реєстрація зазвичай мала здійснюватися в місці постійного перебування
громадянина. Кожний, хто бажав отримати свідоцтво, повинен був з'явитися
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особисто для цієї церемонії та ще й представити свідків чи інші докази, що він
відповідає вимогам закону. Діти до 14 років не реєструвались, а у тих, кому
виповнилось 14 років, свідками могли виступати батьки чи опікуни. Урочисте
приречення або присяга скріплювались особистим підписом реєструючого і
громадянина, а якщо останній був неписьменним, то двома свідками.
Сплативши гербовий збір дві гривні (один карбованець) за реєстрацію, та чи
інша особа отримувала свідоцтво про належність до громадянства Української
Народної Республіки. Збір за свідоцтво оплачувався окремо у такому ж розмірі.
Закон «Про реєстрацію громадянства Української Народної Республіки»,
передбачав ведення при міських та волосних управах спеціальних книг для
реєстрації громадянства Української Народної Республіки. У даних книгах
повинні були вестися записи про прийняття до громадянства, виключення з
громадянства чи вихід з нього. Громадяни могли реєструватись в книзі
реєстрації з заведенням окремої сторінки на громадянина, чи на окремих
аркушах з відповідними порядковими номерами. Передбачались і алфавітні
покажчики із зазначенням порядкового номеру, сторінки та аркушу, на якому
здійснювався запис про реєстрацію громадянства [8, арк. 8 – 8 зв.].
У

Законі

«Про

реєстрацію

громадянства Української

Народної

Республіки» від 4 березня 1918 року вказувалось, що кожен повинен привести
свідків для підтвердження відповідності особи вимогам, які встановлені в
законі «Про громадянство Української Народної Республіки» [8, арк. 8 – 8 зв.].
Таке положення значно ускладнило порядок набуття громадянства особами,
котрі хотіли отримати свідоцтво для підтвердження громадянства. На нашу
думку, потреба у свідченнях свідків повинна була виникати лише у разі
виникнення сумнів стосовно приналежності особи до громадянства Української
Народної Республіки.
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Згідно зі Законом усі питання про прийом у громадянство Української
Народної Республіки відносились до компетенції Міністерства внутрішніх
справ, у зв’язку з цим 18 березня 1918 року Міністерство закордонних справ
офіційно відмовилось приймати такі заяви [7, арк. 6 – 7 зв.].
Закон «Про громадянство Української Народної Республіки» також
передбачав, що у державних органах можуть працювати особи, які є
громадянами Української Народної Республіки. Звідси випливає, що кожен
повинен був пройти реєстрацію в установленому законом порядку, що складало
чималі труднощі для осіб, що не мають достатніх для цього підстав. Згодом
пішла хвиля звільнень тих, хто не належав до громадянства Української
Народної Республіки, така собі зачистка по належності до того чи іншого
громадянства. Крім вимоги належності до громадянства Української Народної
Республіки до державних службовців ставились вимоги ведення діловодства
українською мовою, оскільки з березня 1917 року мовою Центральної Ради
визнана українська [18].
Закон «Про громадянство Української Народної Республіки» вказував, що
відповідно до параграфу 12 особи, котрі хотіли позбавитися громадянства
подавали про це заяву місцевій владі, де вказували, до громадянства якої
держави вони переходять. Через рік після цього вони позбавлялись
громадянства Української Народної Республіки. У законі нічого не говорилося
про позбавлення громадянства за рішенням суду. Однак у Законі «Про
реєстрацію громадянства Української Народної Республіки» згадувалось про
це, оскільки у книзі реєстрації вказувалось. за рішенням якого органу особа
позбавлялась громадянства чи хто дав дозвіл на вихід з нього [8, арк. 8 – 8 зв.].
Для того, щоб попередити фальсифікацію документів, було передбачено
кримінальну відповідальність за це. Зокрема, у законодавстві Української
Народної Республіки передбачалось, що за фальсифікацію документів про
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громадянство, представлення неправдивих відомостей, свідчень, порушення
правил реєстрації винні карались шістьма місяцями тюрми [8, арк. 8 – 8 зв.].
Згодом ставало все більш зрозуміло, що дані закони є надзвичайно
складними для реалізації. Підґрунтям для цього була потреба доводити право
на реєстрацію громадянства за допомогою свідків, яка практично не могла бути
виконана за умов, в яких перебувала Українська Народна Республіка та її
громадянство в останні місяці свого існування.
Для реалізації вимог даних законів були потрібні кошти, які особа
повинна була сплатити за отримання свідоцтва про громадянство та
реєстрацію. Особа повинна була сплатити 2 гривні або 1 карбованець гербового
збору за здійснення реєстрації громадянства, а також окремо за свідоцтво.
Також з державної казни потрібно було виділити гроші для організації
діяльності органів, які повинні були здійснювати реєстрацію громадянства [8,
арк. 8 – 8 зв.].
Таким чином, можна відзначити, що не простою ситуацією в Російській
імперії на початку ХХ століття скористались українські громадські та політичні
організації, які давно сформувались та очікували слушного моменту втілення в
життя поставлених ними цілей. На українських землях завжди виховувались
волелюбні, відважні і працьовиті люди, які приклали зусилля до утворення
великого національного руху та створення Центральної Ради. Утворення
Центральної Ради дало значний поштовх до українського державотворення, яке
передувало утворенню Української Народної Республіки. Після проголошення
Української Народної Республіки влада активно готувалася до дій, які сприяли
подальшому державотворчому процесу. Правильним кроком, звичайно, було
обрання Михайла Грушевського головою Центральної Ради, оскільки на його
пропозицію Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку
самостійною, вільною і суверенною державою українського народу. Значну
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увагу Грушевський приділяв конституційному процесові в Україні, під його
керівництвом розроблялася Конституція незалежної Української Народної
Республіки, а також інші правові акти [49, с. 232 – 235].
Питання

правового

регулювання

діяльності

Української

Народної

Республіки – зайняло важливе місце в державному будівництві, яке на нашу
думку, почалося з 11 листопада 1917 року зі Закону «Про вибори до
Установчих зборів Української Народної Республіки». Подальша законодавча
діяльність намагалась охопити всі галузі права.
Громадянство УНР має схожість з підданством Російської імперії.
Порівняємо все ж їх за основними ознаками. Способи набуття підданства
Російської імперії змінювались з розвитком їхньої правової системи та
міжнародних відносин. На початках формування інституту підданства, його
набуття відбувалось шляхом прийняття присяги особою, яка бажала служити в
війську Російської імперії та мала потрібні навики, про які згадувалось у
детальному огляді підданства Російської імперії. Згодом була впроваджена
натуралізація, яка не була відома російському праву до першої половини XVIII
століття. Закон від 1864 року виділив три способи набуття громадянства: за
народженням, зі вступом в шлюб, натуралізація [33]. Даний закон розширив
коло тих, хто міг претендувати на російське підданство і конкретизував
попередні положення. Згадані способи набуття громадянства діяли протягом
існування

Російської

імперії

аж

до

її

падіння,

а

також

їхня

дія

розповсюджувалась і на українські землі, які перебували в її складі.
Аналогічним, на мою думку, є положення Закону ЦР, які передбачали, що
громадянство набувається за народженням, а жінки та діти віком до 14-ти років,
слідують громадянству чоловіка(батька), якщо не заявлять про інше. Також
одним з способів набуття громадянства була натуралізація. На перший погляд,
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законодавці Центральної Ради перейняли досвід російського законодавства, але
варто звернути увагу на умови, за яких відбувалась натуралізація.
Умови набуття громадянства, а саме вимоги щодо натуралізації осіб, які
бажали набути громадянство мали певні відмінні риси від тих, які ставились до
осіб, які бажали стати підданими. Для натуралізації в підданство Російської
імперії потрібно було мати вигідну для імперії професію чи мати потрібні
навики, але згодом з ростом «попиту на підданство» вимоги дещо змінились.
Законом 1868 року була поставлена вимога стосовно п’ятирічного проживання
особи на території імперії, яке засвідчувалось свідоцтвом і відраховувалось з
моменту реєстрації особи в канцелярії губернатора. Така умова була врахована
і в законодавстві УНР за часів Центральної Ради, але строк проживання був
меншим – три роки, що на мою думку спрощує набуття громадянства. Також
потрібно взяти до уваги вимогу Центральної Ради про невчинення
неправомірних дій стосовно держави, яка не мала місця раніше, але вона не
розповсюджувалась на військових та біженців, які залишились на її території
після Першої світової війни [8, арк. 8 – 8 зв.].
Існували винятки щодо вимоги проживання на території, як в Російській
імперії, так і в УНР. Якщо особа не проживала на території імперії протягом 5
років, вона могла клопотати про скорочення такого терміну у разі наявності
особливих заслуг перед Росією (досягнень в науці, мистецтві чи інвестувань
значного капіталу в «загальнокорисні» російські підприємства), звісно ж кожен
випадок розглядався індивідуально і рішення приймав міністр внутрішніх
справ. Що ж до УНР, то про особливі заслуги в законі не йшлось, а ця вимога
передбачала наявність в особи тісного зв’язку з державою, який був
документально закріплений. Хоча можливість подання такої заяви з «пільгами»
мала обмеження в термінах її подання, і могла подаватись тільки з березня по
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серпень для мешканців Європи і протягом одного року з моменту прийняття
закону – для жителів інших держав світу [8, арк. 8 – 8 зв.].
Аналіз останніх вимог до особи стосовно натуралізації, наштовхує на
думку, що в Російській імперії прослідковується все таки цей власний
імперський характер законодавства, який було усунуто при формуванні
демократії в Українській Народній Республіці за часів Центральної Ради.
Законодавство

Української

Народної

Республіки

відображує

лише

демократичні прагнення українських державотворців з метою будівництва
повністю нової системи законодавства з використанням лише демократичних та
справедливих норм для вільного українського народу.
Пройшовши довгу дорогу до формування незалежної держави шляхом
прийняття трьох вже раніше згадуваних Універсалів, Українська Народна
Республіка змогла прийняти власне законодавство про громадянство, норми
якого лише частково запозичені з Російської імперії. Характер законодавства
про громадянство УНР за часів ЦР прослідковується у його особливому
революційному форматі, що дає змогу зрозуміти, що ціллю його прийняття не
було висловити привілейованість його суті, як це було з підданством Російської
імперії, а лише висловити відкритість громадянства для кожного, хто є
мешканцем території його дії. Законодавством не було встановлено жорстких
обмежень щодо осіб, які бажали стати громадянами, а також була передбачена
свобода вибору громадянства для всіх.
Закон «Про громадянство Української Народної Республіки» уперше
запровадив в життя українське громадянство. Даний закон підтримував
принцип єдиного громадянства і забороняв подвійне громадянство. Норми
даного нормативного акту регулювали однорідні суспільні відносини, що
свідчить про дотримання правил юридичної техніки, а також Закон не містив
відсилань до інших актів, що спрощувало його застосування. Однак Закон "Про
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громадянство Української Народної Республіки" був не зовсім досконалим з
огляду способів закріплення можливості суб'єктами реалізувати його, оскільки
їх право на прийняття до громадянства Української Народної Республіки було
обмежене, як процедурою, яка була запроваджена, а також складною
ситуацією, яка склалася на території держави внаслідок війни. Закон був
підданий критиці та була висунута вимога підготовки нових альтернативних
проектів, які будуть розглядатись далі.

3.2. Проекти нормативно-правових актів щодо вдосконалення
правового регулювання громадянства Української Народної Республіки
часів Центральної Ради

З огляду на недосконалість законодавства, яке здійснювало правове
регулювання громадянства владою було прийняте рішення про створення
нового закону, який би відповідав рівню правової культури та був достатньо
опрацьований, а також відповідав демократичним традиціям українського
народу.
Одним із перших проектів, який був запропонований до уваги Центральної
Ради був проект закону «Про Громадянство Української Народної Республіки»,
винесений на розгляд 20 квітня 1918 року, автором якого був член Центральної
Ради М. Гросман від фракції сіоністів. Даний проект містив 5 розділів, що
вміщували 17 статей, деякі з них містили примітку з роз’ясненнями. Перший
розділ мав назву – «Вступ в громадянство», другий – «Реєстрація громадян»,
третій – «Права і обов’язки громадян та іноземців», четвертий – «Припинення
громадянства». П’ятий розділ містив положення, що передбачало – «Цей закон
вступає в дію через місяць після підписання мирного договору між
Українською Народною Республікою і Республікою Росією». Отже, даний
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законопроект містив вказівку на момент набуття ним чинності. Умовою
набуття ним чинності було підписання мирного договору між Українською
Народною Республікою і Республікою Росією [14, арк. 76 – 77].
Даний проект по формі викладу був дуже схожий до Закону «Про
громадянство Української Держави». Варто зазначити, що проект був
створений раніше і вочевидь взятий до уваги творцями вже згаданого Закону
Української Держави.
Правове регулювання громадянства, яке повинно було здійснюватися на
основі цього закону, мало поширюватись на всіх тих, хто проживав на території
Української Народної Республіки на момент його опублікування.
Громадянами Української Народної Республіки згідно з проектом закону
«Про громадянство Української Народної Республіки» вважалися всі без
виключення піддані колишньої Російської імперії, які народились на території
України, чи які мають на ній в день опублікування цього закону постійне
проживання (ст.1). У примітці до статті 1 законопроекту вказувалось, що у разі
відсутності бажання особою набути громадянство Української Народної
Республіки, вона може подати заву про відмову від громадянства Комісару, чи
особі, яка виконує його обов’язки по її місцю проживання протягом шести
місяців з моменту набуття чинності законопроекту. Таке положення є подібне
тому, що містилось в діючому тоді Законі Центральної Ради, оскільки згідно з
його положеннями особа, яка відповідала визначеним вимогам могла подати
заяву для отримання свідоцтва громадянина Української Народної Республіки
та скласти урочисто клятви протягом трьох місяців, чи відмовитись від
громадянства з вказівкою, до якого громадянства вона належатиме. Нова норма
містила більший термін для подання заяви про відмову від громадянства, а
також не містила положення про складання клятви, що могло би спростити
процес прийняття в громадянство[14, арк. 76 – 77].
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Уповноваженим органом з питань громадянства мав бут комісар, чи особа
яка виконуватиме його обов’язки. У попередньому законі передбачалось:
свідоцтво про реєстрацію громадянства також мав здійснювати комісар по
місцю проживання особи (ст. 5 Закону «Про громадянство Української
Народної Республіки» від 2 березня 1918 року) [8, арк. 8 – 8 зв.].
Зауважимо, що в проекті закону було досить детально описану всю
процедуру прийняття до громадянства осіб, які автоматично не набували його, і
вважались іноземцями. Для отримання громадянства Української Народної
Республіки потрібно було подати заяву з таким проханням комісарові, чи особі,
яка виконувала його обов’язки за умови проживання протягом останніх трьох
років на території Української Народної Республіки, а також не бути
обтяженим судовим вироком у кримінальній справі. У діючому в ті часи законі
про громадянство застосовувалось дещо інше трактування такої вимоги, і
передбачала вона відсутність протиправної діяльності стосовно Української
Держави, що могло охоплювати й інші проступки. Отже, проект закону
обмежився тільки діяннями, які мають відповідний рівень суспільної
небезпеки, за які передбачалась кримінальна відповідальність [14, арк. 76 – 77].
Комісар повинен був розглянути прохання особи упродовж двох тижнів. За
цей період він мав дослідити надані особою докази, а у разі відсутності
останніх висунути вимогу про їх надання. Для надання додаткових доказів, які
б могли підтвердити відповідність чи невідповідність особи встановленим
вимогам, комісар міг надати особі термін від одного до трьох місяців(ст.5) [14,
арк. 76 – 77].
Важливо зазначити, що проект закону передбачав і процедуру оскарження
постанови, яку виносив комісар. Постанова повинна була бути обґрунтована,
незалежно від прийнятого рішення. У разі відмови, копію постанови повинні
були надсилати прохачеві із зазначенням строку і порядку оскарження даної
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постанови. Постанова мала оскаржуватись в судовому порядку. Скарга повинна
була надсилатись особою до комісара, який прийняв рішення, а він передати її в
семиденний строк в Адміністративний відділ окружного суду для подальшого
розгляду. Рішення, яке мав приймати суд не підлягало оскарженню і мало
остаточний результат для особи, яка бажала набути громадянства (ст.6-8) [14,
арк. 76 – 77]. Отже, для вирішення питання громадянства передбачався судовий
розгляд справи, що раніше не зазначалось в діючому тоді законі.
Про судовий розгляд особа, яка просила про прийняття її до громадянства
повинна була повідомлятися повісткою. У разі, якщо особа не з’явилась і не
надала потрібних доказів, розгляд справи повинен був відбуватись і рішення
прийматись за її відсутності. До доказів крім документів відносились також і
показання свідків (ст.9), що могло нести, як і позитивне, так і негативне
значення у процесі вирішення справи [14, арк. 76 – 77].
Якщо ж докази, котрі особа вважала за потрібне надати перебували у
віданні державної чи громадської установи, то суддя за клопотанням прохача,
мав би видавати йому свідоцтво зі зазначенням строку на їх отримання, або на
пересилку таких безпосередньо в суд. Такі положення були досить
прогресивними для права того часу, і якщо взяти до порівняння правові норми
діючого тоді закону про громадянство, то зазначені в проекті норми були
значно досконалішими [14, арк. 76 – 77].
Проект закону, поданий від фракції сіоністів, містив норму, яка
вирішувала питання наслідування жінками і дітьми (неповнолітні, а також ті,
що перебувають на утриманні) громадянства батька чи чоловіка, що було
передбачено і в діючому тоді законі. Така норма дещо спрощувала вирішення
питання набуття громадянства певного кола осіб і вказувала на домінантну
позицію чоловіка в родині.
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проекті

закону

регулювалася

реєстрація

громадянства. На відміну від діючих тоді законів, предметом регулювання в
яких було окремо громадянство в Законі «Про громадянство Української
Народної Республіки» від 2 березня 1918 року, а також його реєстрація – у
Законі «Про реєстрацію громадянства Української Народної Республіки» від 4
березня 1918 року. Згідно з передбаченим проектом закону реєстрація
громадянства повинна була здійснюватися в особливо підготовлених книгах,
які повинні були залишатися на зберіганні в канцеляріях волосних і міських
управ (ст.11). Особам, які мали б бажання отримати свідоцтво про
громадянство, воно надавалось би після сплати гербового збору, у разі потреби
віддавались і документи, які подавались особою на підтвердження належності
до громадянства. Свідоцтво засвідчувалось підписом і печаткою відповідної
волості чи управи (ст.12). Отже, передбачені в проекті норми були
аналогічними до діючих за формою реєстрації громадянства, і передбачали
сплату гербового збору за видачу свідоцтва про належність до громадянства
[14, арк. 76 – 77].
Проектом закону «Про громадянство Української Народної Республіки»,
який був поданий М. Гросманом від фракції сіоністів, на Міністра Внутрішніх
Справ покладався обов’язок видавати в роз’яснення цього закону, детальні
правила про час, місце і порядок видання, форму свідоцтва, про форму, порядок
ведення і зберігання реєстраційних книг та інше. Таке положення частково
визначало повноваження Міністра Внутрішніх Справ, до відання якого
належало врегулювання питань громадянства [14, арк. 76 – 77].
Відповідно до аналізованого проекту громадянство повинно було
припинятись в результаті вступу особою до громадянства іншої держави і
подачі про це заяви комісарові. У заяві повинно було зазначатись, до
громадянства якої держави особа була зареєстрована, а також додати відповідні
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докази відсутності грошових чи особистих зобов’язань по відношенню до
Української Народної Республіки. Подана особою інформація повинна була
перевірятись, а у разі її достатності та достовірності особі планувалось
видавати свідоцтво, яке звільняло б її від громадянства, а також виключало з
реєстру. На нашу думку, така норма могла виключити виникнення осіб без
громадянства, а також створити умови для уникнення подвійного громадянства.
Щодо подвійного громадянства, то діючий тоді закон зазначав, що громадянин
Української Народної Республіки не може бути громадянином іншої держави,
але, на жаль, у проекті такої норми не передбачалось. Хоча це випливає зі
змісту статті 17 проекту закону, яка передбачає, що громадянство Української
Народної Республіки втрачається зі вступом в громадянство іншої держави [14,
арк. 76 – 77].
Також зазначалось, що громадяни Української Народної Республіки
користувався би всією повнотою громадських і політичних прав, а іноземці
мали б аналогічні права, крім політичних. Ця норма лише відображала вже
діючі тоді норми права, і виключала можливість для іноземців брати участь в
управлінні державою [14, арк. 76 – 77].
Аналізований проект Закону «Про громадянство Української Народної
Республіки» від 20 квітня 1918 року був прикладом вдосконаленого діючого
законодавства. Достатньо чітко та повно було викладено суть норм права, які
передбачали

правове

регулювання

громадянства

Української

Народної

Республіки. Нажаль не до кінця було сформовано всі аспекти перебування у
громадянстві, зокрема не було зазначено, чи можна було позбавити особу
громадянства за певних умов.
Кожен конституційний акт залишає після себе певний доробок і сприяє
отриманню відповідного досвіду, тому й проект закону Української Народної
Республіки, створений на основі наявних уже законів, а також був
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використаний в подальшому для формування норм правового регулювання
громадянства Української Держави. Даний проект так і не набув законної сили,
але його положення знайшли місце у Законі «Про громадянство Української
Держави» від 2 липня 1918 року [24].
Ще одним не менш важливим проектом закону «Про громадянство
Української Народної Республіки» був поданий комісією, яка була створена за
ініціативою Міністра Судових Справ С. Шелухіна. До складу цієї комісії
входили відомі та авторитетні правознавці того часу, зокрема професор Б.
Кістяківський та професор О. Ейхельман. Особливістю складеного комісією
проекту була наявність визначення громадянства Української Народної
Республіки, якого раніше не було ні в діючому тоді законі, ні в проекті,
запропонованому сіоністами. Так, ст. 1 цього законопроекту зазначала, що
громадянство

Української

Народної

Республіки

-

«державно-правова

належність людини до Української держави, що утворює права і обов’язки
громадянина» [14, арк. 76 – 77].
Згодом дещо видозмінене визначення громадянства було застосоване у
законі «Про громадянство Української Держави» (у ст.1) [24]. Положення
даного проекту були дещо схожими з проектом, поданим від фракції сіоністів,
зокрема передбачалось, що громадянами визнавались всі піддані Російської
імперії, які осіло проживали на території України до 19 липня 1914 року, а які
оселились після 19 липня 1918 року можуть просити про прийняття їх у
громадянство, подаючи заяву комісарові. Такі норми фактично звужували коло
осіб, які автоматично набували громадянство, але й не виключали можливості
просити про прийняття у громадянство решту охочих, що звичайно не
зрівняється з нормою, передбаченою в проекті, сформованому фракцією
сіоністів, яка передбачала прийняття всіх підданих Російської імперії, які
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проживають на території Української Народної Республіки, у громадянство[14,
арк. 80].
Передбачалось, що для розгляду питань прийняття до громадянства
Української Народної Республіки буде створена Тимчасова комісія з розгляду
справ про українське громадянство. Проте у зв’язку з обставинами цей проект
не набув чинності, а законодавство про громадянство, яке було прийняте за час
існування Української Народної Республіки під керівництвом Центральної Ради
мало досить спірний характер, і було скасоване нею ще до закінчення існування
самої Центральної Ради [14, арк. 80].
Центральна Рада діяла у складних умовах, що не дало змоги надати
законної сили створеним проектам законів про громадянство, які могли би
гідно відповісти на критику попереднього прийнятого законодавства.

3.3.Правові засади розвитку громадянства в Українській Державі
Гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918 рр.)
На хліборобському конгресі (з’їзді), скликаному в Києві 29 квітня 1918 p.,
були присутніми 6432 делегати від восьми губерній Великої України, фактично
від усіх її регіонів. Усього ж налічувалося близько 8 тис. учасників зібрання
[76, с. 26], котрі обрали гетьманом України П. Скоропадського за допомогою
влади Німеччини й Австро-Угорщини.
В історії української революції 29 квітня 1918 р. розпочався новий період,
який тривав трохи більше півроку, – період Гетьманату. Стара назва –
Українська Народна Республіка – була скасована і замінена новою – Українська
Держава. Падінню попередньої влади і формуванню нової сприяли ззовні, хоча
до падіння призвели і самі українські державотворці. Основними причинами
падіння

Центральної

Ради

можна

назвати:

відсутність

ефективних

і
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управління
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нерозвиненість

системи

самоуправління, повноважень центру та регіонів; схильність до народницької, а
не державотворчої позиції; запізніле усвідомлення лідерами Центральної Ради
необхідності сильної виконавчої влади; небажання і невміння створити
регулярні збройні сили, інші силові відомства у державі та інші не менш
важливі недоліки влади.
Характер державної системи, до якої прямував гетьман, тяжко визначити
однозначно – це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної
самодержавної системи у Росії, хоча і досі дискусійною залишається оцінка
форми гетьманського правління, ступеня його залежності від окупаційної
влади. Частина вітчизняних дослідників, услід за В. Винниченком, М.
Грушевським, вважають гетьманат маріонетковим утворенням [56, с. 26].
Зокрема, О. Мироненко визначає гетьманський режим як «український
різновид давно відомої в історії людства класичної меритократії*». Як
маріонетковий кваліфікує характер гетьманату й англійський дослідник О.
Файджес [196, с. 449].
Свою діяльність П. Скоропадський розпочав з рішучої відмови від
політики Центральної Ради й обіцянок повернути життя в нормальне річище. В
концентрованому вигляді все це містилося в «Грамоті до всього українського
народу» від 29 квітня 1918 р. (до речі, маємо аналог універсалів Центральної
Ради) [102, с. 88]. В Грамоті проголошувалось:
«Бувше Українське Правительство не здійснило державного будування
України, бо було зовсім нездатне до сього. Бешкети і анархія продовжуються на
Україні, економічна руїна й безробіття збільшуються й розповсюджуються з
кожним днем, і врешті перед найбагатшою колись Україною стає грізна мара
голоду. При такому становищі, що загрожує новою катастрофою Україні,
глибоко сколихнулися усі трудові маси населення. Вони виступили з

117

категоричними домаганнями негайно збудувати таку державну владу, яка
здатна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці.
Яко вірний син України, я постановив відгукнутися на сей поклик і взяти на
себе тимчасово всю повноту влади» [20].
Будівництво державного управління запровадилось Законами «Про
тимчасовий державний устрій» від 29 квітня 1918 року. Цей закон фактично
передбачав

повноваження

Гетьмана

на

своїй

посаді.

Гетьману

П.

Скоропадському належала законодавча і виконавча влада. У законах
зазначалось: ст. 2 «Гетьман стверджує закони, і без його санкції ніякий закон не
може мати сили» [11, арк. 26]. Оскільки, такий пункт міститься у законі, на
нашу думку, це свідчить про появу одноосібної влади.
Стаття 3 згадуваного закону, передбачала, що: «Гетьман призначає
Отамана Ради Міністрів. Отаман Міністрів складає Кабінет і представляє його у
повному складі на затвердження Гетьмана. Гетьман затверджує і скасовує
Кабінет у повному його складі. Гетьман приймає і звільняє інших урядових осіб
в разі для останніх не обґрунтовано законом іншого порядку призначення і
звільнення» [11, арк. 26]. Отже, всі повноваження щодо керівної верхівки
держави покладались також на гетьмана, що робило його єдиним керівником
виконавчої влади. Згідно даних законів не було можливим запобігти впливу
ззовні на управління в державі, оскільки нам відомо, що П. Скоропадського
було обрано з подання Німеччини та Австрії. На посаду призначались ті особи,
які могли виконувати вказівки і рекомендації без суперечок.
Звісно ж, Гетьман був представником держави і в міжнародних
відносинах. Це також робило його вигідною постаттю для Німеччини й Австрії.
У пункті 11 Законів, йшлося про те, що забезпечення прав козацтва чи
громадянства, а також їх загублення, визначається законом [11, арк. 26]. Отже в
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подальшому повинен був бути прийнятий закон про забезпечення цих питань,
про що йтиметься згодом.
По суті, на нашу думку, аналізовані закони були такою собі версією
Конституції, яка передбачала обмежений список прав громадян, та осіб, що
знаходяться на території Української Держави. Аналізуючи його можна
сказати, що фактично всі основні права і свободи були викладені, але без
деталізації. Передбачені розділи і про Фінансову Раду, Раду Міністрів і
Генеральний Суд, що важливо, всі ці органи підпорядковувались Гетьману.
Зразок такої держави показує, що система стримувань і противаг у той час не
застосовувалась.
Основоположними документами, що заклали підґрунтя правотворчого
процесу Гетьманату, стали «Грамоти до всього українського народу» й Закони
«Про тимчасовий державний устрій України». На думку київського юриста А.
Ґольденвейзера, прототипом «Законів про тимчасовий державний устрій
України » стали «Основні закони» Російської імперії у редакції від 23 квітня
1906 р. Оскільки, на той час це був найбільш прогресивний правовий акт в
історії Росії, в якому знайшли відбиток завоювання початкового періоду
революції 1905 – 1907 рр. Аналізуючи закон, доходимо висновку, що навіть
назви розділів гетьманського документа нагадували «Основні Закони»: «Про
гетьманську владу», «Права і обов’язки українських козаків і громадян», «Про
закони», «Про Раду Міністрів і про міністрів» [155, с. 122].
Для оголошення всіх законів, відповідно до закону Ради міністрів від 27
травня 1918р. [24] державній канцелярії доручалося, до часу створення
спеціального вісника з метою оголошення законів Української Держави при
Генеральному суді, тимчасово оповіщати всі закони через газету «Державний
Вістник», яка таким чином набувала значення урядового часопису.
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Згідно із Законами «Про тимчасовий державний устрій», законопроекти
готувалися на рівні міністерств та після обговорення й схвалення урядом
передавалися на остаточне затвердження главі держави. Міжвідомчі юридичні
акти узгоджувалися всіма зацікавленими міністерствами й проходили
аналогічну процедуру візування. Міністри мали право видавати підзаконні
документи у розвиток ухвалених нормативних актів, але вони набували
чинності лише після узгодження в уряді [155, с. 123].
Не прості обставини в державі змушували уряд пристосуватись до
ситуації, яка змінювалась майже щоденно, та призвела до надзвичайно
оперативного прийняття підзаконних актів, таких як розпорядження, інструкції
та постанови. Оскільки, проблеми потрібно було вирішувати по мірі їх
надходження без затримки і загострення.
Упродовж існування держави П. Скоропадського було видано близько 500
нових законів. А також продовжували діяли й далі окремі юридичні нормативи,
видані за часів царизму, Тимчасового уряду, Центральної Ради. Деякі правові
документи вступили у дію вже після квітневого перевороту (наприклад,
Інструкція Генерального секретарства торгу та промисловості Української
Народної Республіки органам місцевого самоврядування про перевірку мір і
ваги), інші скасовувалися (накази Генерального секретарства продовольства
Української Народної Республіки та інші) на підставі того, що йшли врозріз із
політичним та соціально-економічним курсом гетьманського уряду.
Ціла низка юридичних приписів і регламентацій, які дісталися в спадщину
від уряду Української Народної Республіки, діяли й далі без змін: «Про
утворення фінансово-економічної консультативної наради», «Про приймання у
заставу промислових паперів», «Про плату залізничним службовцям», «Про
молочні ферми для забезпечення молоком дітей та хворих», «Про українізацію
вчительських інститутів та семінарій» тощо [155, с. 123].
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У часи Української Держави відбулась часткова перебудова системи
центральних органів, які були до того в Українській Народній Республіці. До
складу уряду в Українській Державі входили міністри: внутрішніх справ,
фінансів, торгу й промисловості, земельних справ, харчових справ, судових
справ, закордонних справ, військовий міністр, генеральний контролер, а також
з’явились порівняно з попереднім урядом: Міністерство «народного здоров’я» і
Міністерство «сповідань». В свою чергу Міністерства мали свою специфічну
структуру, а саме складались із департаментів, а деякі ще й налічували
управління, наприклад такі, як управління у справах преси, що входило до
складу Міністерства внутрішніх справ.
У процесі формування нової влади Гетьман звільнив усіх міністрів та їх
заступників, які були при Центральній Раді, а щодо інших чиновників, то вони
до 25 травня залишались на своїх посадах, після чого повинні були скласти
«урочисту обітницю» на вірність Українській державі.
П. Скоропадський украй негативно оцінював державний апарат, що
дістався йому в спадщину від Центральної Ради:
«У Центральних державних інституціях був повний хаос і ніде не було
жодної надії, щоб правильна робота могла налагодитись, бо це були швидше не
державні інституції, а партійні «ячейки», зложені з людей здебільшого
малоосвічених і зовсім недосвідчених в тих справах, які їм були доручені» [158,
с. 76].
Д. Дорошенко (до речі, палкий прихильник гетьмана й деякий час міністр
закордонних справ у його уряді) пише, що в Українській державі кадри
добиралися переважно за професійною ознакою, а не за «ступенем національної
сумлінності», як за часів Центральної Ради. Гетьманський уряд, зазначає він,
«дивлячись більш широко на поняття українського громадянина» і взагалі
«розуміючи державність територіально-історично», а не «вузько-національно»,
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почав залучати до державного апарату (як у Києві, так і на місцях) колишніх
російських урядовців [76, с. 84].
Таке твердження можна прокоментувати як відкрите схилення в сторону
Росії, що в подальшому відбилось на ставленні суспільства до урядовців, які й
самі відкрито показували неукраїнську позицію. Прикладом такої поведінки
службовців, яка свідчить про не цілком український характер гетьманату, є
діяльність його органів влади у руслі, яке суперечило державним інтересам.
Найкращий приклад - публічний глум із державних символів, як-то
непристойні пісеньки й куплети на літніх естрадах, які були досить
поширеними. Реакція відповідних служб на такі дії залежала часто від
політичних переконань того чи іншого службовця, а не від юридично
закріплених обов’язків [190, с. 49].
Можна згадати й висловлювання самого Гетьмана Павла Скоропадського:
«Я не приховую, що хочу лише широко децентралізовану Росію, я хочу, щоб
жила Україна і українська національність, я хочу, щоб у цьому тісному союзі
окремих областей і держав Україна займала достойне місце і щоб усі ці області
та держави зливалися б у одному могутньому організмі, названому Великою
Росією, як рівна з рівними» [158, с. 267].
Якщо говорити про правління Скоропадського загалом, то прихід до влади
був обумовлений допомогою Німеччини та Австро-Угорщини, а в подальшому,
Гетьман все більше тягнувся до Росії. Як і Центральна Рада гетьман сподівався
на допомогу заходу у міжнародному визнанні, але всі діяли у своїх інтересах, а
тому їхні інтереси не співпадали. Міжнародне співробітництво Скоропадського
на початках дало свої досить актуальні для держави плоди – була достатньо
добре сформована дипломатична система і задіяне Міністерство закордонних
справ. Ще одним кроком у міжнародному співробітництві було прийняття
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закону «Про заклад Генеральних Консульств і Консульських Агентств поза
кордоном».
Продовжуючи правотворчу діяльність, Гетьман П. Скоропадський видав
свій закон про громадянство замість закону Центральної Ради. На зміну закону
про громадянство у трактуванні Центральної Ради з 2 липня вступив у дію
новий закон, згідно з яким громадянами України визнавалися «всі російські
піддані», що перебували на її території на час оприлюднення документа [155, с.
125].
Згодом поруч із Гетьманом право законодавчої ініціативи дістали
міністерства, які мали подавати законопроекти на розгляд Ради Міністрів.
Після її ухвали законопроекти затверджувалися особисто головою держави.
Міністри одержали право видавати розпорядження для розвитку й пояснення
законів,

причому

такі

документи

підлягали

попередньому

схваленню

кабінетом. Ця процедура розмивала межі між законними та підзаконними
актами, й статусу закону часто набували постанови, розпорядження, навіть
пояснення окремих міністрів [155, с. 125 – 126].
Як і тепер закони Української Держави мали загальний та обов’язковий
характер для всіх громадян України й іноземців, котрі перебували на її
території.

Здійснювалась

публікація

нових

правових

актів

через

загальновживані засоби, а виконавцям вони передавалися кур’єрами або
телеграфом. Закон скасовувався тільки у випадку прийняття на його місце
нового. Незнання законів не звільняло від необхідності їх дотримання та
відповідальності за їх порушення.
Повернемось, однак, до 2 липня, коли був прийнятий новий для українців
Закон

«Про

громадянство

Української

Держави».

Попередній

закон

скасовувався, про що йшлося у останній статті даного закону. Крім того,
офіційні роз’яснення

з приводу чинності попереднього законодавства
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надходили й з боку відповідних відомств. Так, 16 травня Міністерство праці
розповсюдило циркуляр «Про закони, циркуляри і розпорядження Російського
Уряду і Центральної Ради» з повідомленням, що всі акти стосовно робітничого
питання, «якщо вони не скасовані Урядом Української Держави», зберігають
свою чинність [83, с. 10].
Закон про громадянство Української Держави був сформований вже на
певному існуючому досвіді, оскільки до цього фактично були відомі наявні три
документи, а саме два проекти закону за часів Центральної Ради і сам закон
«Про громадянство Української Народної Республіки» за Центральної Ради.
Проекти законів так і не набрали своєї законної сили, але здійснили вплив на
подальшу законодавчу діяльність, в результаті чого було отримано новий
нормативно-правовий акт.
Раніше зазначалось, що основну законодавчу ініціативу має Гетьман, а
також згодом отримали міністерства, які подавали закони до Ради Міністрів.
Так, закон про громадянство був ухвалений Радою міністрів, а затверджений
Гетьманом, оскільки лише його воля мала значення для прийняття законів.
Посвідчив даний закон виконуючий тоді обов’язки Державного Секретаря Ігор
Кістяківський. Цікаво зазначити, що І.Кістяківський був також і Міністром
Внутрішніх справ Української Держави, а також відомим адвокатом та
московським повіреним. Ігор Олександрович Кістяковський (1876 – 1940) по
праву вважається однією з найосвіченіших особистостей свого часу. У спогадах
одного з громадсько-політичних діячів про нього писали: «Ігор Кістяковський і
під час, і після гетьмана був у нас притчею во язицех. Його звинувачували у все
можливих пороках й називали «злим генієм» Скоропадського» [63, с. 42]. Він
відігравав провідну роль в Раді Міністрів країни і мав неабиякі важелі впливу
на Гетьмана, а Павло Скоропадський називав його своїм „злим духом” [74, с.
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148]. Звичайно ж закон був підписаний

і Ф. Лизогубом – Головою Ради

Міністрів.
Закон про громадянство Української Держави, затверджений Гетьманом
Скоропадським, складався з двох параграфів і додатку, який містив Заприсяжне
Обіцяння – присягу громадянина Української Держави. Закон налічував 22
статті, норми яких були викладені декількома реченнями. Важливо зазначити,
норми складались не лише з гіпотези та диспозиції, а й містили елементи
санкції, як от в ст. 22 «Хто зрікся громадянства Української Держави, той має
право прохати знову про прийняття в громадянство її не раніш, як через 5 років
з часу виключення з громадянства». Розглядати дану складову, як повноцінну
санкцію не можна, але фактично, той хто зрікся громадянства міг бути
покараним на 5 років, і не міг набути його без відповідного рішення Ради
Міністрів.
Прийнятий 2 липня 1918 року закон Української Держави містив
визначення громадянства. Ст. 1 закону говорила, що «під громадянством
Української Держави розуміється та державно-правна приналежність людини
до неї, що надає особі права та обов’язки українського громадянина» [24]. Дане
визначення має деяку відмінність від того, що міститься в сучасному законі
України «Про громадянство». Оскільки, законодавство Української Держави не
знало поділу осіб на фізичних і юридичних, у даному визначенні вказується
просто – людина. Громадянство Української Держави передбачало надання
особі прав і накладення обов’язків, що виключає обов’язки держави стосовно
громадянина. Аналізоване положення не відповідає сучасному законодавству,
яке передбачає взаємні права й обов’язки, тобто держава Україна відносно
громадян має права і повинна виконувати передбачені законом обов’язки.
Важливим

є

регулювання

питання,

що

стосувалося

подвійного

громадянства, проблема якого є актуальною і сьогодні. Ст. 2 Закону про
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громадянство Української Держави забороняла громадянам Української
Держави перебувати одночасно в громадянстві або підданстві іншої держави
[24]. Згадаємо, що дана норма була передбачена законом, який діяв раніше і
який був прийнятий Центральною Радою. Питання подвійного громадянства
носило досить важливий характер для того часу, так як більшість осіб, які
набували громадянства Української Держави, перебували до цього в підданстві
інших держав, під забороною розумілась вимога виходу з попереднього
громадянства чи підданства. Сучасне законодавство України також забороняє
подвійне громадянство, тим самим дотримується основного принципу –
єдиного громадянства.
Стаття 3 закону «Про громадянство Української Держави» вказувала: «Уся
повнота політичних прав в Українській Державі, в тім числі активне та пасивне
право участі в виборах до публічно-правових установ, а також право державної
і публічно-громадянської служби, належить тільки громадянам Української
Держави, але ж на них упадає й обов’язок дбати всіма силами про добро
Української Держави, не жалкуючи для неї навіть свого життя» [24]. Ця стаття
вказувала на виборче право громадян, як активне, так і пасивне. Потрібно
зазначити, що якщо б не було відповідної Примітки №1 до статті, то можна
було говорити про виключне право громадян брати участь в управлінні
державою, але в примітці вказано, що «чужоземці можуть служити в тих
установах, де це допускається винятковим законом». Оскільки, до прийняття
відповідного закону потрібно було врегульовувати відносити державної
служби, влада Української Держави прийняла рішення про продовження дії
Законів Російської Держави про державну службу, про що зазначено у примітці
№2 до статті 3.
Фактично громадянами визнавались усі піддані Росії, які на час прийняття
закону перебували на території Української Держави. Однак це не було
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остаточним, адже у випадку, коли хтось не бажав приєднатись до громадянства
Української Держави, міг подати заяву протягом місяця до місцевого старости з
таким проханням, і в результаті його було б занесено до особливого алфавіту
підданих і громадян чужих держав – ця інформація містилась у статті 4 закону
[24]. У примітці до даної статті вказувалось, що особи, які не перейшли до
громадянства Української Держави, повинні були отримати від своєї влади
відповідне посвідчення особи, а від місцевого старости посвідчення на
перебування на території Української Держави, яке могло бути строком до 6
місяців. Порівнюючи з аналогічним законом Центральної Ради, то в ньому
передбачався вдвічі менший термін перебування – до 3 місяців [7, арк. 6–7 зв.].
Ураховуючи сказане, зазначимо: під час прийняття закону було взято за
основу так званий «нульовий варіант» - всіх хто проживав на території
Української Держави приймали до громадянства. Такий спосіб застосовувався у
більшості новоутворених держав, на його основі до громадянства можна було
залучити всіх, хто бажав незалежно від національності, чи попереднього
підданства, звичайно за бажанням.
Головним принципом, за яким можна було набути громадянство, був
принцип «права ґрунту», про що зазначалось у статті 5 закону. Передбачалось,
що особа може подати заяву про набуття громадянства, навіть у випадку
постійного проживання за кордоном, але будучи народженим на території
України. На подання такої заяви особа мала один рік з моменту досягнення нею
повноліття, а якщо особа на момент прийняття закону була повнолітньою, то
один рік з моменту проголошення закону. Подібні норми застосовувались і
раніше, що давало можливість особі зробити вибір на користь громадянства
Української держави [24].
Ще одним принципом, який було застосовано для набуття громадянства,
був принцип «права крові», особа, батьки якої осіло перебували на території
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України, або в момент прийняття закону не перебували на території України,
могла подати заяву протягом року для набуття громадянства. З даного строку
міг бути зроблений виняток, відповідно до примітки до статті 6 закону, тому
якщо особа могла довести, що строк пропущений у зв’язку з поважною
причиною, то така заява може бути задоволена [24].
Уповноваженим на прийняття заяв про прийняття до громадянства в
Українській Державі був адміністративний відділ окружного суду. Після
прийняття Закону "Про утворення Державного Сенату" від 8 липня 1918 р. було
відновлено

систему

судів

і

скасовано

попередній

закон,

прийнятий

Центральною Радою. В Українській Державі станом на 16 серпня 1918 р. діяли
19 окружних судів, які діяли у складі адміністративного, кримінального і
цивільного

відділів,

відповідно

вони

здійснювали

свою

діяльність

у

адміністративній, кримінальній і цивільній сфері. Суд очолювався головою,
крім нього, до складу входили судді, судові слідчі, секретарі, нотаріуси, судові
виконавці, судові посланці [164, с. 387].
Якщо особа перебувала за межами держави, то для отримання
українського громадянства вона повинна була подати заяву до відповідного
найближчого закордонного представництва Української Держави. Закордонний
представник українського уряду розглядав заяву і приймав рішення, за яким
видавалося

посвідчення

громадянина

Української

Держави,

одночасно

сповіщаючи про списки таких осіб уряд свого краю і владу держави при якому
вони перебувають [24].
В законі окремо було виділено статтю про способи набуття громадянства,
що свідчить, на нашу думку, про достатню деталізацію закону і відсутності
потреби додаткового його тлумачення. Так, стаття 8 вказувала такі способи:
а) народження від громадян Української Держави;
б) шлюб чужоземки з українським громадянином;
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в)усиновлення чужоземця до 17 років громадянином Української Держави;
г) натуралізація [24].
Для кращого розуміння натуралізації у статті 9 закону, вказувалося на
умови натуралізації, до яких відноситься: наявність правоздатності і
дієздатності, проживання на території України протягом трьох років і
спроможність годувати себе і родину. Варто зазначити, що дані вимоги були
досить незначними і реальними до виконання, хоча і потрібні були докази [24].
Додатково зазначалося: громадянство може були здобуте особою і в інших
випадках, вказаних у статті 10 аналізованого закону: якщо українська
громадянка, що вийшла заміж за чужоземця, у разі коли цей шлюб спиниться з
ним, може набути громадянства Української Держави; діти народжені від
шлюбу з чужоземцем української громадянки, які після скасування шлюбу
залишаються коло матері; чужоземці, які скінчили вищу чи середню школу на
Україні та не пізніш 2-х років після скінчення освіти подали прохання про
прийняття їх до Українського громадянства; чужоземці, які зробили
Українській Державі значні послуги [24]. Отже, українським жінкам надавались
окремі додаткові права по набуттю громадянства у разі розлучення з іноземцем,
громадянство якого вона перейняла. Важливою умовою для набуття
громадянства вище названими особами є оселення на території Української
Держави та подання заяви для отримання громадянства. Громадянство, яке
було набуте батьками – розповсюджувалось на дітей, які не досягнули 17 років,
оскільки особа після досягнення цього віку сама обирала до якого громадянства
буде належати, у разі наявності такого вибору.
Для набуття громадянства, особа подавала заяву до Адміністративного
відділу Окружного суду за місцем перебування. До заяви іноземець повинен
був додати посвідчення про те, що він виконав військову повинність або
звільнений від неї. Отже, додатковою вимогою для чоловіків було виконання
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військового обов’язку в державі, до громадянства якої він належав. Аналізуючи
архівні матеріали, було з’ясовано, що в основному причиною для відмов була
відсутність документів про проходження військової служби. Розглянувши
справу Одеського окружного суду про надання М.О. Цалікі громадянства, ми
з’ясували, які документи були необхідними для отримання громадянства
Української Держави. Перш за все ним було подано клопотання, в якому він
зазначив: що він народився 28 квітня 1880 року на території України у місті
Одесса, де і проживає від народження, перебуває в підданстві Греції. Також
зазначалось, що він перебував на службі в Одеській міській Кредитній Спілці
протягом дев’ятнадцяти років, одружений на Ніні Миколаєвій, яка також
народилась на території України, мав двох дітей. До подання клопотання
просив про прийняття його в підданство Російської імперії, оскільки приживав
на її території протягом п’яти років, що давало йому змогу претендувати на
підданство. У силу тих обставин, в результаті яких відбувся переворот в
Російській імперії, відповіді про отримання підданства він так і не отримав.
Тому просить про прийняття в громадянство Української Держави [2, арк. 1].
До свого клопотання, яке М.О. Цалікі подав до Одеського Окружного
Суду, додав копії документів, які були нотаріально засвідчені: квиток на вільне
перебування в Росії та свідоцтво про дозвіл проживання на території Росії, з
подальшою можливістю просити про прийняття в російське підданство від
Одеського міського голови, що не поширюється на раніше народжених дітей;
свідоцтво про місце народження на території України та хрещення в церкві;
свідоцтво про народження та хрещення сина, дочки та дружини; оригінал
свідоцтва про шлюб, а також довідку з місця праці [2, арк. 2 – 6].
Наголосимо, що М.О. Цалікі – колишній підданий Греції, зазначив у
своєму клопотанні про відсутність в нього документу, який засвідчує
проходження ним військової служби, оскільки в Греції він не призивався, а за
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відсутності в Одесі Грецького Консульства – отримати відповідну довідку він
не може. Такі обставини спричинили негативні для нього наслідки. Після
розгляду його клопотання в Одеському Окружному Суді – у задоволенні його
прохання було відмовлено у зв’язку з відсутністю документів, які б
засвідчували відбуття чи звільнення від військової служби, згідно зі статтею 13
Закону «Про громадянство Української Держави» від 2 липня 1918 року.
Рішення було оскаржене до Адміністративного Генерального Суду. Отже,
можемо зробити висновок про дотримання вимог закону «Про громадянство
Української Держави» на практиці, а також про присутність відповідної
процедури розгляду справ про клопотання про прийняття в громадянство [3,
арк. 2 – 8].
Ще однією цікавою виявилась справа, яка розглядалась Одеським
окружним Судом за поданням О.М. Брінетті – італійського підданого про
прийняття його в громадянство Української Держави. До прохання він додавав
документи, які засвідчували його відповідність вимогам закону: копію
національного паспорта, копію квитка на тимчасове проживання, копію
свідоцтва про народження, копію свідоцтва про реєстрацію за місцем
проживання, копію посвідчення від директора Аккерманської гімназії, де він
навчався. Даній особі, як і підданому Греції було відмовлено у зв’язку з
відсутністю відповідних документів про проходження військової служби. У
довідці, яку подавав італійський підданий про військову службу – зазначив, що
не може служити, оскільки навчається у гімназії, а також не проходив
військової служби в Росії, яка була його батьківщиною і відмовився проходити
її в Італії [3, арк. 2 – 8].
На відміну від розглянутої ситуації з грецьким і італійським підданими, ми
звернемо увагу на справу Київського Окружного Суду про розгляд прохання
М.В. Карачу про прийняття його до громадянства Української Держави. М.В.
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Карачу надав клопотання з усіма необхідними документами, які засвідчували
виконання вимог стосовно проживання та включали дані про військову службу.
Щодо його прохання було прийняте заочне рішення Київського Окружного
Суду про прийняття його в громадянство Української Держави згідно зі
статтею 10 Закону «Про громадянство Української Держави» від 2 липня 1918
року [5, арк. 1 – 6].
Погодження про прийняття до громадянства надсилалося копією прохачу,
а потім передавалося відповідному Губерніальному старості.
На рішення суду стосовно громадянства могла подаватись апеляція до
Генерального Суду в двотижневий термін, як прохачем, так і Губерніальним
старостою. Така апеляція, як і в сучасний час подавалась через суд, який
прийняв відповідне рішення, яке підлягає оскарженню. Двотижневий строк для
прохача

відраховувався

з

моменту отримання

копії

рішення,

а для

Губерніального Старости від дня одержання в Канцелярії його копії. У разі
відсутності зауважень з боку Губерніального Старости – Суд видавав
зацікавленій людині посвідчення про її українське громадянство [24].
Зазначимо, що у випадку виникнення зауважень Губерніального старости
останній міг подати заяву про відміну прийнятого судом рішення про
прийняття в громадянство. Так відбулося у ситуації, яку ми розглядали у справі
Карачу М.В. Після прийняття рішення Київським Окружним Судом про
надання йому громадянства, поступила скарга Київського столичного отамана
на ухвалу суду. Київський столичний отаман просив про відміну Карачу М.В.
громадянства Української Держави у зв’язку з тим, що він не представив
посвідчення австрійської влади про те, що він вільний від військового
обов’язку, оскільки документи, які він надав, свідчать про відсутність
проходження служби та не відповідності призовному віку [4, арк. 2]. Отже, з
огляду на ситуацію, яка відбувалась, ми можемо зробити висновок, що не
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завжди суд приймав відповідні рішення, а тому контроль за його діяльністю
здійснював Губерніальний Староста.
Після прийняття рішення судом про надання громадянства особа складала
присягу на вірність Державі, у разі невизнання присяги, давали урочисту
обіцянку такого-ж змісту, але без слів: "та заприсягаюсь". Заприсяжне
обіцяння, яке міститься в Додатку до закону, звучить так:
«Обіцяю та заприсягаюсь бути завжди вірним Українській Державі, як
своїй батьківщині, охороняти інтереси Держави і всіма силами своїми
допомагати її славі і розцвіту, не жалкуючи для цього навіть і свого
життя.
Обіцяю та заприсягаюсь не визнавати другої Батьківщини, крім
Української Держави, щиро виконувати всі обов’язки громадянина її,
коритися її Правительству і всім підставленим од нього властям, завжди
маючи на думці, що добро та розцвіт моєї Батьківщини мусять бути для
мене вище моїх особистих інтересів» [24].
Крім набуття громадянства, закон передбачав і випадки позбавлення
громадянства.

Особа

позбавлялась

громадянства

у

випадку

набуття

громадянства чи підданства іншої держави. Якщо набути підданства без
відповідного на те дозволу, то особа підлягала покаранню, що зазначалося в ч.1
ст. 325 «Уложения о наказаниях», яке діяло в той час в Українській Державі, а
також особі заборонялося повернення до України[24].
Відповідно до закону «Про громадянство Української Держави» від 2
липня 1918 року був можливий вихід з громадянства, який здійснювався за
проханням громадянина. Таке рішення приймалося Адміністративним відділом
Окружного суду, до якого подавалася заява. Вихід з громадянства був
можливий у разі надання документів, які свідчитимуть про перехід до іншого
громадянства чи підданства, а також документів про виконання військової
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повинності чи звільнення від неї. Фактично, перелік потрібних документів
майже не відрізнявся від тих, що потрібні для набуття громадянства [24].
Для осіб, які вирішили зректися громадянства Української Держави,
існувало застереження про те, що повернутись назад до громадянства України
можна буде лише через 5 років, якщо Рада Міністрів не зробить винятку і не
встановить більш короткий строк [24].
Узагалі за короткий термін перебування при владі Павло Скоропадський
зміг сформувати досить широку правову базу. У формуванні законодавства
брали участь провідні юристи, що засвідчує достатньо логічне і послідовне
викладення норм аналізованих законів. Проведена робота заслуговує уваги, а
прийнятий закон «Про громадянство Української Держави» продовжував діяти
і після зміни влади П. Скоропадського на Директорію.
Закон «Про громадянство Української Держави» від 2 липня 1918 року,
який регулював відносини громадянства на території Української Держави за
правління Гетьмана П. Скоропадського, був нормативно-правовим актом, який
лаконічно, але змістовно регулював правовідносини у сфері набуття та втрати
громадянства; набуття громадянства відповідно до закону відбувалося за
рішенням суду, що дає змогу обґрунтувати свої вимоги; були введені санкції
стосовно осіб, які відрікаються громадянства, що могло стати запобіжником
для тих, хто мав бажання перейти до громадянства чи підданства іншої
держави; закон забезпечував принцип єдиного громадянства, що запобігало
виникненню подвійного громадянства, хоча не виключено, що такі випадки
траплялись; надавалось посвідчення громадянина, що було аналогом нашого
сьогоднішнього паспорту [24].
Оцінюючи закон про громадянство, ми можемо говорити про наявність
деяких недоліків, які потрібно було усунути, наприклад недостатність
деталізації процедури подання заяви до відповідних органів за межами
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держави, а також відсутність регулювання процедури судового вирішення
питань громадянства та інші. Але не зважаючи на них, закон відповідав рівню
правової культури того часу, а також був єдиним регулятором відносин в цій
сфері, оскільки не існувало підзаконних актів, які б деталізували процеси
набуття та позбавлення громадянства, а також виходу з нього.
Об’єктивної оцінки заслуговує і правління Гетьмана П. Скоропадського.
Така оцінка можлива лише за умови огляду різних позицій стосовно правління
гетьмана. Поряд з негативом, який спричинений проросійськими поглядами П.
Скоропадського, можна виокремити проведену ним роботу у державному
будівництві Української Держави. Тому варто зауважити, що гетьман та його
уряд доклали чималих зусиль для створення і зміцнення інститутів влади,
визнання України як суверенної держави на міжнародній арені, оздоровлення
фінансової системи, відбудови транспорту, розвитку української освіти, науки і
культури [57, с. 41].
Вагомий

внесок

Гетьман

П.

Скоропадський

здійснив

у правове

регулювання громадянства Української Держави. За час його правління було
прийнято закон, який був створений на основі попередніх проектів законів про
громадянство, що відображав рівень правової культури його творців. Цей
нормативно-правовий акт став фундаментом для формування проекту Закону
про громадянство Директорії, а також здійснював правове регулювання
громадянства в Українській Народній Республіці аж до кінця існування
Директорії.
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3.4 . Особливості розвитку громадянства в Українській Народній
Республіці за Директорії (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)

Перші місяці існування Гетьманату П. Скоропадського супроводжувались
протистоянням тих, хто не вбачав в його правлінні можливостей змінити
Україну і надати її суспільству достойне життя. Усе більших і більших обертів
впродовж діяльності П. Скоропадського набував опір, оскільки так і не
виправдав Гетьманат надії і сподівання та скеровував державу не в правильний
бік розвитку. Основи для повалення режиму П. Скоропадського були закладені
ще з утворенням в травні 1918 р. Національно-державного Союзу. До його
складу ввійшли українські соціалісти-федералісти, соціалісти-самостійники,
соціалісти-революціонери,

соціал-демократи,

а

також

інші

українські

організації, зокрема «Поштово-телеграфна спілка» й «Об’єднана Рада залізниць
України» [104, с. 111].
Від початку свого існування Союз фактично був в опозиції до діючої
влади. Досить великий тиск на Гетьмана здійснювався зі сторони діячів Союзу.
У серпні Національно-державний союз було перетворено на «Український
національний союз», який продовжував свою діяльність по набуттю впливу на
державні органи та пропагуванню проукраїнської політики та законної
виборної влади, яка б діяла на демократичних засадах в інтересах народу. З
вересня 1918 року на чолі УНС (Український національний союз) перебував В.
Винниченко, який представляв інтереси українців і за часів Центральної Ради
[104, с. 110].
Новостворена організація діяла прозоро і на законних основах. Згодом
після тривалих перемовин із Союзом П. Скоропадський, який прагнув
порозумітися з українськими колами, 24 жовтня затвердив новий склад уряду,
де посади міністрів сповідань, народної освіти, юстиції, земельних справ, праці

136

посіли представники Національного союзу [22]. Цей жест доволі добре відбився
на співпраці з урядом, хоча і не надовго.
Незабаром уявне налагодження стосунків між Національним Союзом і
Гетьманатом розвіялось. Під тиском революції в Німеччині та АвстроУгорщині почались і рухи проти П. Скоропадського. Постало питання про
збройне протистояння владі Гетьмана. Національний Союз довго йшов до
реалізації цієї мети, оскільки не всі учасники союзу були готові до збройного
протистояння. Остаточно не було почато дій проти діючої влади до моменту
проявлення Гетьманом своєї проросійської мети – відкрито, а після того, як він
вирішив переформатувати уряд і позбавитись від усіх проукраїнських діячів,
протистояння набуло нових оборотів [104, с. 111].
Потрібно було рятувати Україну від залежності її від Росії та завадити
реалізації планів проти української незалежності. Для порятунку України
Національний Союз у складі представників усіх політичних партій зібрався на
таємну нараду у приміщенні міністерства шляхів. На цій нараді було утворено
Директорію Української Народної Республіки у складі голови – В. Винниченка
(УСДРП), а

також членів директорії – С. Петлюри (УСДРП), Ф. Швеця

(УПСР), А. Макаренка (безпартійного) та П. Андрієвського (самостійника –
соціаліста). Директорію фактично очолювали представники соціалістівдемократів, які були досить відомі своєю попередньою політичною діяльністю
[54, с. 110].
Виникнення Директорії призвело до завершення правління Павла
Скоропадського. Члени Директорії виїхали до Білої Церкви відразу після свого
створення. Біла Церква вважалася місцем близьким до дислокації корпусу
Січових стрільців, на який покладалися особливі надії, оскільки він становив
реальну дисципліновану й боєздатну силу. В ніч з 14 на 15 листопада з’явилася
відозва

Директорії

до

населення,

якою

Скоропадський

оголошувався
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«насильником і узурпатором народної власті», а його уряд «як антинародний,
проти національний» — недійсним. «Українські народно-республіканські
війська підходять до Києва, — говорилося у відозві. — Для ворогів народу вони
несуть заслужену ними кару, для демократії всіх націй України визволення»
[156]. Через три дні Гетьман проголосив воєнний стан, але мобілізація не дала
сподіваного результату.
Під час утворення Директорія прийняла Урочисту Обітницю, яка
починалась словами: «Ми, Директорія Української Народної Республіки, даємо
цю прилюдну урочисту обітницю, що вірно будемо служити Народові України і
утвореній ним Українській Народній Республіці; волю синів її, національну,
релігійну та горожанську, невпинно боронитимем; всі свої сили обіцяємо
покласти, аби закріпити народно-республіканський устрій України основним
законом…» [174]. В цій обітниці засвідчується республіканська форма
правління, яку прагнули повернути учасники Директорії. Відновлюючи режим
Української Народної Республіки, від Директорії сподівались такої ж
діяльності, але згодом було очевидно, що спільним з Українською Народною
Республікою за часів Центральної Ради залишилась лише назва.
Бої між прихильниками Директорії і гетьманськими військами (в тому
числі і московські добровольці під командуванням Келлера, які займались
варварством) тривали майже місяць. В основному протистояння проходило під
Києвом, де Січові Стрільці змогли відкрити дорогу до столиці, поборовши
гетьманські війська під Мотовилівкою.
Згодом, 14 грудня Павло Скоропадський опублікував заяву: «Я, Гетьман
усієї України, на протязі семи з половиною місяців прикладав усіх моїх сил,
щоб вивести край з того важкого становища, в якому він перебуває. Бог не дав
мені сил справитись із цим завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер
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склалися, керуючись виключно добром України, відмовляюся від влади» [141,
с. 170].
Так, гетьман відійшов в історію, відмовившись від влади, що фактично
було єдиним виходом з його ситуації. Хоча постать гетьмана досить негативно
зображується в історичній літературі і період його правління не можна назвати
процвітанням України, але сам П. Скоропадський притримується трохи іншої
думки стосовно того, як він прийшов до влади і його правління. Він вважав, що
до влади він прийшов, хоч не зовсім правильним шляхом, але його метою була
допомога країні, а не власні інтереси: «Особистих цілей у мене не було, —
щиро зізнавався П. Скоропадський, — чи, краще сказати, я усвідомлював, що
те почуття дрібного, задоволеного самолюбства не відшкодувалося б уявою тієї
бурі, яку я хоч не хоч маю викликати, йдучи обраним шляхом» [155, с. 71].
Після повалення влади П. Скоропадського у нього все ж залишились змішані
почуття. З одного боку, було прикро від того, що велику справу, розпочату в
ім’я відродження батьківщини, не вдалося завершити, з другого — він відчував
гордість за те, що вдалося зробити за той незначний проміжок часу, який йому
відвела доля. Зрештою, він «залишився глибоко переконаним, що Велика Росія
відновиться на федеративних засадах, де всі народності ввійдуть до складу
великої держави, як рівне до рівного, де змучена Україна зможе вільно
розцвісти, де життя не буде пронизане насильством і справа, і зліва, як дотепер,
що тільки тоді настане спокій, тільки тоді ми дійдемо до періоду нової,
спільної, народної творчості, й нам не страшні будуть ні Центральні Держави,
ні Entente того часу» [155, с. 239 – 340].
В розумінні Павла Петровича зв’язки між суб’єктами федерації мали бути
такими, щоб максимально сприяти національній самобутності та розвитку
кожного з них: «Я не приховую, що хочу лише широко централізованої Росії, я
хочу, щоб жила Україна й українська національність, я хочу, щоб у тіснішому
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союзі окремих областей і держав Україна посідала гідне місце й щоб усі ці
області та держави зливалися як рівні з рівними в одному могутньому
організмі, названому Великою Росією. Я не маю сумніву, що хоч би як там
було, але, зрештою, так і буде» [155, с. 239 – 340].
Уже 19 грудня в Києві була нова влада, Директорія надіслала ноту
державам Антанти. В ній зазначалося «Директорія Української Народної
Республіки скінчила боротьбу, яку українці вели в період монархічної форми
правління, що її завів в Україні німецький режим. Вона повернула свободу і
зробила можливим кожній групі людей брати участь у правительстві.
Директорія надіється і має всяке законне право вірити, що українці повернуть
мир і лад в своїй державі. З тієї точки зору Директорія переконана, що Україна
не потребує помочі Антанти, про яку благав гетьман усі держави. Директорія
ввічливо прохає держави Антанти мати на увазі згадану ситуацію і з тим
зробити рішення присутності антантівських військ на території України» [141,
с. 258].
26 грудня 1918 року Директорія проголосила відновлення в Україні
республіканського ладу, відповідно була відновлена назва Українська Народна
Республіка, що мала місце за часів Центральної Ради. Після відновлення
Української Народної Республіки був створений перший уряд Директорії —
Раду Народних Міністрів на чолі з В. Чехівським (УДСРП) - прем’єр; О.
Мицюк — внутрішні справи; М. Шаповал — земельні справи; 1. Штефан —
пошта і телеграф; Д. Антонович — мистецтво; М. Біленький — морські справи;
Б. Матюшенко — здоров’я; Б. Мартос — харчі; С. Остапенко — торгівля і
промисли; генерал О. Осецький — тимчасово міністр оборони; П. Холодний —
освіта; С. Шелухин — справедливість; В. Мазуренко — тимчасово міністр
фінансів; Л. Михайлів — міністр праці; П. Пилипчук — шляхи; І. Липа —
віросповідання; Д. Симонів — державний контролер; І. Сніжко — тимчасово
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державний секретар. Згодом були додані: А. Ревуцький — єврейські справи; М.
Корчинський — державний секретар; І. Огієнко — тимчасово міністр освіти.
Ще пізніше Б. Мартос перейняв Міністерство фінансів [141, с. 259].
І тут же 26 грудня була прийнята Декларація Директорії, яка дала згодом
поштовх до формування і закріплення необхідних законодавчих актів.
Декларація Директорії давала відповіді громадянам на низку питань.
Стверджувалося, зокрема, що відтепер вся влада в Українській Народній
Республіці повинна належати лише працюючим класам, робітництву і
селянству; тим класам, що здобули владу своєю кров’ю. Класи нетрудові,
експлуататорські, що живляться і розкошують з праці трудових класів, класи,
які нищили край, руйнували господарство і означили своє правління
жорстокостями та реакцією, не мають права голосу в порядкуванні державою;
Директорія передасть свої права і уповноваження лише трудовому народові
самостійної Української Народної Республіки [21]. Аналізуючи початок
діяльності і курс директорії, можна зробити висновок, що вони вже з початку
своєї діяльності поділили народ на добрих і поганих, що вже не могло
призвести до успіху та процвітання.
За дорученням Директорії уряд розробив та ухвалив 5 січня 1919 року
закон про скликання Трудового Конгресу України, який мав стати вищим
державним органом законодавчої влади. Владу на місцях передбачалося
передати Трудовим радам селян, робітників і трудової інтелігенції. Згідно з
законом, Конгрес мав бути «обраним трудовим населенням, без участі
поміщиків і капіталістів». Перше засідання Трудового Конгресу мало відбутися
22 січня 1919 року у Києві. На його зібрання нетерпляче очікувало все
українське суспільство з надією, що народні обранці окреслять шляхи
подальшого розвитку держав, зокрема для досягнення соборності України [118,
с. 41].
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напередодні відкриття Трудового Конгресу народу України. Січові стрільці
висунули пропозицію невідкладного встановлення воєнної диктатури. Погляди
на ці пропозиції були різними. Є. Коновалець пише, що вони запропонували В.
Винниченку одноосібне диктаторство — «щоби покласти край колективному
безголов’ю влади» — і гарантували, «що безоглядно йому підпорядкуються й
будуть йому допомагати в проведенні його політичної і соціальної програми».
У свою чергу, В. Винниченко досить зневажливо зазначав, що пропозиція
січовиків була наслідком їх власної «розгубленості і безпорадності». В умовах
тодішнього скрутного становища країни, навіть у штабі Січових стрільців,
читаємо у «Відродженні нації», «цієї справжньої влади того часу, пропала їхня
хвалькувата самовпевненість і хлопчача зарозумілість» [54, с. 233].
Стрілецька Рада, довідавшись про наміри Директорії по скликанню
великої Державної наради залишатись осторонь не хотіла. На Стрілецькій
Нараді були висловлені пропозиції по створенню свого проекту нової керівної
верхівки влади. Дана верхівка мала б складатись з трьох, а не п’яти членів, як
Директорія. До її складу запропонували Симона Петлюру, Євгена Коновальця і
Андрія Мельника. Даний склад мав би здійснювати повне управління
державою, а також і військове керівництво. Щодо зовнішньої політики, то вони
притримувались думки, що потрібно повністю відгородитись від Росії і в будьякий спосіб налагодити міжнародні стосунки з Антантою [162, с. 29].
В той час військове питання дуже часто пересікалось з цивільним, оскільки
по суті військовим способом і була здобута влада, а на політичній і громадській
арені важливою постаттю був Симон Петлюра – Головний Отаман. Влада
юридично перебувала у руках Директорії, але не прихованим був і вплив С.
Петлюри. Тому запропонований Стрільцями тип правління був би досить
актуальним, хоча і представників у владі від них було б двоє. З одного боку,
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зберігалися перспективи демократичного розвитку, адже повним ходом ішла
підготовка до скликання Трудового Конгресу народу України. З іншого боку,
ухвала, якою можна було залишити все без змін, залишала і загальне безладдя в
державі, а головне — не розв’язувала проблеми взаємин з військовими.
Наддніпрянська дрібна буржуазія й отаманія на чолі з С. Петлюрою, розуміли
добре, що це значило би, не захотіли піддатись «під високу руку» юнака
Коновальця – пропозицію Січових Стрільців відкинули [183, с. 49].
Різноголосся в процесі формування влади призвели до втрати контакту
Директорії з іншими важливими для держави організаціями. Хоча це і не було
кінцем правління Директорії, але значно похитнуло її позиції в суспільстві.
Наближався час Трудового Конгресу народу України, ситуація залишалась без
змін.
У науковій літературі існує багато спірних питань стосовно проходження
Конгресу, одне з них стосується кількості осіб делегатів. За «Інструкцією для
виборів на Конгрес трудового народу України» (це – офіційна назва), що її
затвердила Директорія 5 січня 1919 р., обиралося 593 делегати, в тому числі 65
—від Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Вважається, що на
Конгрес приїхало близько 400 делегатів, однак тогочасна київська преса, яка
висвітлювала перебіг Конгресу, називає іншу цифру — не більше 300 [153].
Якщо робити оцінку самого Конгресу, то Конгрес порівняно з
Центральною Радою має більше підстав вважатися передпарламентом через те,
що він формувався на основі хай і неповноцінного, але територіального
представництва. Особливого значення набуває той факт, що Конгрес
уособлював соборну Україну, і на ньому було урочисто проголошено акт злуки
із ЗУНР. Щоправда, П.О. Христюк у зв’язку з цим пише, що з появою галичан
на Конгресі виникла певна колізія між ідеологією західноукраїнської дрібної
буржуазії й наддніпрянського «більшовицького» селянства [183, с. 58]. Отже,
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позитиву в результаті утворення Конгресу було набагато більше, ніж
негативних наслідків, хоча і відбилось деяке різноголосся територіального
характеру.
У своїй праці О. Копиленко зробив один дуже важливий висновок, що
історичне значення Конгресу полягало ще в тому, що він, на жаль, став
фінальним акордом молодого українського парламентаризму, який починає
свій шлях від Центральної Ради й уривається, не встигнувши розвинутися [104,
с. 126 – 127].
Робота Конгресу була не довгою та припинилась з наступом фронту. За час
своєї діяльності він прийняв низку законодавчих актів, одним з яких був
Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з ЗахідноУкраїнською Народною Республікою від 22 січня 1919 р.. Словами «Однині є
єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український,
визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними
дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну Самостійну
Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду» [6, арк. 5] було
об’єднано східні і західні землі України. Фактично було утворено єдину
українську державу, хоча і не надовго.
Другим важливим актом став прийнятий 28 січня «Закон про форму влади
на Україні» [17]. Цей закон вперше за часи української революції визначав
державний устрій Української Народної Республіки і набрав чинності після
офіційної публікації, на відміну від Конституції Центральної Ради, яка
залишилась лише в планах – проектом. Крім закріплення державного устрою
закон залишав верховну владу за Директорією, до моменту наступного
Трудового Конгресу, а також надавав їй повноваження по закріпленню законів
до

кінця

сесії.

Також

було

призначено

виконавчу

владу,

яка
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підпорядковувалась Директорії в міжсесійний час, яку здійснювала Рада
Народних Міністрів.
Закони писались за дуже невеликий проміжок часу, що призвело до
виникнення недоліків, які потребували додаткового опрацювання. За умов
непідготовленості до конгресу були прийняті майже всі законодавчі акти видані
Директорією.
Законодавча діяльність Директорії була досить скупою, якщо порівнювати
з попередніми державними утвореннями. Основу законодавства Української
Народної Республіки за часів Директорії складали закони Центральної Ради, які
були успішно відновлені в дії.
Як нам відомо, Гетьман Скоропадський прийняв Закон «Про громадянство
Української Держави», і в останньому його пункті зазначив, що дія
попереднього закону Центральної Ради відмінена. Влада Української Народної
Республіки за часів Директорії відновила дію законодавства Української
Народної Республіки за часів Центральної Ради, а оскільки Закон «Про
Громадянство Української Держави» не був скасований, він продовжував діяти.
При аналізі висновку Канцелярії Міністерства Внутрішніх Справ про
відправлення справи за належністю з питань прийняття баварського
громадянина Генріха Кемпора підданим Української Народної Республіки
виявлене

наступне

трактування

стану

законодавчого

регулювання

в

Українській Народній Республіці за часів Директорії: «Нового Закону про
громадянство за часи Директорії видано не було, а тому приходиться
користуватись не скасованим Законом від 2 липня 1918 року. В цім Законі
зложені умови надбання / а також і втрати/ прав громадянина Української
Народної Республіки, виконання котрих необхідно для прийняття тої чи іншої
особи в підданство нашої Держави…» [10, арк. 10]. Ще одне аналогічне
повідомлення міститься в відповіді на звернення до Міністерства Внутрішніх
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Справ від 20 вересня 1920 року: «Міністерство Внутрішніх справ повідомляє,
що закон 2-го липня 1918 року про громадянство Української Держави не
скасований і ним належить керуватись. Міністерство прохає в кожному
окремому випадкові прийняття Українського громадянства і видачі посвідчень
повідомляти його до Департаменту Загальних Справ, згідно ст. Закону від 2-го
липня 1918року» [10, арк. 4].
Отже,

правове

регулювання

громадянства

Української

Народної

Республіки за часів Директорії здійснювалось на основі Закону «Про
Громадянство Української Держави» у зв’язку з тим, що не було можливості
прийняти власне законодавство, хоча й були спроби.
Згадуючи, що в попередніх розділах ми говорили про дане законодавство,
можна зробити висновок, що воно, звичайно було недосконалим, оскільки
таких актів не буває, але воно дещо випереджало законодавство, прийняте
Центральною Радою, оскільки для цього було достатньо часу для аналізу вже
наявних норм регулювання відносин стосовно набуття, припинення та втрати
громадянства, а також тих, які були закладені в проектах законів про
громадянство Української Народної Республіки.
Згодом після об’єднання з Західно - Українською Народною Республікою,
був прийнятий закон, який фактично мав розповсюджуватися і на громадян
Української Народної Республіки. Даний закон був прийнятий вже коли
наступили непрості часи для Української Народної Республіки і Директорія
перемістилась з Києва до Вінниці, звідки вона і прийшла до влади.
Правове регулювання громадянства в Українській Народній Республіці за
часів Директорії було відображенням попередньої Української Держави, а у
зв’язку з відсутністю власного законодавства з цього питання, не було окремих
особливостей і рис, які б могли бути притаманні саме цьому періоду. Оскільки,
закон Гетьмана П. Скоропадського не припиняв свою дію протягом існування
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Української Народної Республіки за часів Директорії, можна зробити висновок,
що цей закон мав найдовшу дію порівняно з тими, які були прийняті
Центральною Радою та Західно - Українською Народною Республікою, а закон
прийнятий для об’єднаної Української Народної Республіки так і не зміг стати
актом, який би міг утвердити Злуку в практичному застосуванні права. На
підтвердження дії закону від 2 липня 1918 року у дипломатичних відносинах,
можна навести приклад звернення до Міністерства Внутрішніх Справ:
«Українська Дипломатична Місія в Річі Посполитій Польській має за честь
просити надіслати для неї декілька примірників закону про громадянство від 2го липня 1918 року, який є конче потрібний для керування при видачі паспортів
українським громадянам, а рівно ж просить надіслати всі постанови й
розпорядження в тій справі, які видались з 2-го липня 1918 року до цього часу»
[10, арк. 7].
Керуючись цим зверненням від 25 вересня 1920 року, можна зробити
висновок, що заяви про прийняття до громадянства Української Народної
Республіки поступали і до Дипломатичної місії в Варшаві, у зв’язку з чим і був
зроблений запит. Для керування в даному питанні було надіслано 3 копії
закону. Щодо інших документів, то Міністерство Внутрішніх Справ дало
відповідь про те, що ніяких постанов і розпоряджень з цієї справи не було
прийнято [10, арк. 8].
Але не зважаючи на наявність правового регулювання даного питання
законом попередньої влади, ми маємо спробу законотворення зі сторони
Директорії, а саме проект закону «Про громадянство Української Народної
Республіки» Державного Секретаря, який був надісланий для отримання
висновку Міністра Внутрішніх Справ 17 жовтня 1919 року з такою поміткою:
«Прошу вас, Пане Міністре, не відмовити надіслати мені свій висновок до
законопроекту «про прийняття до громадянства Української Народної
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Республіки», на протязі двох робочих діб з приводу того, що Радою Міністрів
даний для остаточного складання цього законопроекту п’ятиденний строк». [10,
арк. 6]. Щодо цього питання була отримана стверджувальна відповідь Міністра
Внутрішніх Справ з його висновками до законопроекту.
Після врахування зауважень, висловлених Міністром Закордонних Справ,
сам текст законопроекту, який так і не набув законної сили, було розглянуто
Малою Радою. Нажаль, не можемо ствердно говорити про подальшу долю,
оскільки Директорія не змогла прийняти його до настання кризи. Тому проект
закону був лише спробою здійснення правового регулювання громадянства, яке
мало велике значення для будівництва держави та суспільства загалом.
Законопроект «Про громадянство Української Народної Республіки» був
прийнятий Малою Радою. Незважаючи на відсутність можливості його
законодавчого закріплення, робота над ним велась – Державним Секретарем, а
також висновки, які були прийняті до уваги, були запропоновані Міністром
Внутрішніх Справ. Щодо даного законопроекту, то його прийняття не
відбулося за обставин, які склались історично і не пов’язані з нормативним
наповненням змісту. Майже через рік після складання даного законопроекту у
серпні 1920 року його текст було витребувано у Законодавчого Департамента
Державної

Канцелярії

Директором

Департаменту

Загальних

Справ

Міністерства Внутрішніх Справ останнього для Директорії Уряду, про що в
архівних матеріалах міститься згадка: «Міністерство Внутрішніх Справ прохає
невідкладно повідомити, в якому стані знаходиться Законопроект про
громадянство, який був складений в листопаді минулого року. Прошу надіслати
його копію» [10, арк. 5]. У відповідь на дане відношення було надіслане
наступне повідомлення: «Департамент Законодавчих справ повідомляє, що
законопроект про громадянство, складений в листопаді минулого року під час
евакуації Уряду був захований з рештою законів в місті Любарі, де і зараз
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знаходиться» [10, арк. 6]. З матеріалів архіву видно, що проект був розроблений
та збережений разом з іншими законами, і навіть через достатньо довгий період
часу був цікавий для влади, оскільки був витребуваний з місця, де міг
зберігатись. Можна зробити припущення, що була спроба його доопрацювання
та прийняття.
Текст проекту був дуже близький до того, який був прийнятий за часів П.
Скоропадського, що не робить його унікальним але служить виявом
правотворчості в ті часи, що варто взяти до уваги . Не можна сказати, що була
відсутня потреба у прийнятті самостійного правового акту, але все ж хотілося
побачити

еволюцію

правової

думки,

а

не

видозмінений

попередній

законодавчий акт. Оскільки вже було достатньо законодавчо закріплених норм
та проектів законів, які потрібно було лише проаналізувати та закріпити, якщо
б існувала можливість провести кращу роботу над вдосконаленням, вона б була
проведена. Законопроект досить добре розкрив суть питання правового
регулювання громадянства тих часів. Були враховані зауваження та закріплені
додаткові норми порівняно з попереднім законом, хоча і не багато.
В основному структура була дуже схожа до закону від 2 липня 1918 року,
налічувалось 23 статті(параграфи). Деякі статті містили додаткові роз’яснення
чи примітки, які служили фактично другою частиною статті. Як і в законі
Української Держави у законопроекті містилось визначення громадянства,
зміст якого був аналогічним. Подвійне громадянство також заборонялось. До
державної служби допускались би тільки громадяни Української Народної
Республіки, що, на нашу думку, носить досить позитивний характер, так як в
законі Української Держави передбачалось, що були винятки з даних правил. Я
вважаю це неправильним, тому що державні питання належить вирішувати
лише громадянам даної держави.
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Громадянами

Української

Народної

Республіки

згідно

з

даним

законопроектом вважалися особи:
-

української народності, що мешкають в межах Української

Народної Республіки, а також
-

іншої народності, крім чужоземних підданців, що до 1 липня

1914 року не менше як 1 рік стало мешкали в межах Української
Народної Республіки та їхні діти до 14 років віку(при чому сталість
проживання не визнається за урядовими та військовими особами
бувшої Російської Держави що не народились в межах Української
Народної Республіки якщо вони до 1 липня 1914 проживали на Україні
менше як 5 років) [1, арк. 61 – 63].
Безперечно, громадянство Української Народної Республіки мало б нести
свій особливий характер і це відрізняло б його від правового регулювання
громадянства в часи Гетьмана Скоропадського. Тому передбачалось особливе
ставлення до російських підданих, а також автоматичне набуття громадянства
особами української національності і особами, які не були чужоземними
підданими і проживали протягом визначеного терміну на території Української
Народної Республіки.
Способи набуття громадянства були ідентичні тим, що містились в
попередньому законі про громадянство. У дечому змінились умови набуття
громадянства (натуралізації). Термін постійного проживання збільшився з 3 до
5 років, умови щодо дієздатності і можливості забезпечити себе і родину
збереглися [1, арк. 61 – 63].
Уповноваженим органом з питань громадянства в Українській Народній
Республіці згідно з аналізованим проектом повинен був стати Начальник
Губернії, який замінив би Адміністративний Відділ Окружного Суду, який
продовжував приймати рішення за часів Директорії, що видно з листування
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Міністерства

Внутрішніх

Справ

і

надзвичайної

дипломатичної

місії

Української Народної Республіки у Празі: «…заяви про бажання зректися
українського громадянства подаються до Адміністративного Відділу місцевого
Окружного Суду…» [10, арк. 1]. Начальник Губерній мав приймати рішення,
яке у разі відмови в задоволенні прохання прийняття в громадянство може бути
оскаржене до Міністра Внутрішніх Справ протягом місяця. Після прийняття в
громадянство особі повинно було надаватись свідоцтво про українське
громадянство. Порівняно з діючим законом була виключена умова можливості
оскарження рішення суду про прийняття в громадянство Губерніальним
Старостою.
Заслуговує на увагу положення, що, згідно зі ст.13 законопроекту, рішення
Міністра Внутрішніх Справ можна було б оскаржити до Найвищого
Адміністративного суду. Досить важко уявити можливість оскарження рішень
високопоставленої особи, що могло бути неможливим до виконання [1, арк. 61
– 63].
Питання про прийняття до громадянства іноземців, які прожили більше 5
років на території Української Народної Республіки та відповідають усім
вимогам, розглядались би безпосередньо Міністром Внутрішніх Справ, а його
відмова у прийняття в громадянство не повинна була би мотивуватись. Це так
би мовити, прерогатива Міністра, яка не обговорюється. Щодо осіб, які мали
особливі заслуги перед Українською Народною Республікою, їхнє питання
мало би вноситись Міністром та Начальником окремих Центральних офіційних
органів по згоді з Міністром Внутрішніх Справ, до Ради Народних Міністрів, де
і розглядалось.
Після прийняття в громадянство особи повинні були скласти присягу в
публічному засіданні мирового суду, в районі перебування, згідно з зазначеним
текстом у законопроекті(ст.16). Складання присяги було своєрідним жестом,
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який закріплював належність до громадянства і містився майже в кожному
законі про громадянство того часу [1, арк. 61 – 63].
Проектом передбачалось і зречення від громадянства. Звільнитись міг той,
хто подасть про це відповідну заяву і виконає вимоги щодо військової
повинності та не буде мати боргів перед державою, що і раніше передбачалось.
Але була додана вимога щодо забезпечення опікування всіх осіб, що
знаходяться по закону під опікою прохача, яка раніше не була використана в
законі Української Держави. Також за місяць до прийняття рішення по справі,
яка вирішується по аналогії з набуттям громадянства, здійснюється публікація
такої заяви «…за рахунок прохача в офіційнім органі Української Народної
Республіки та місцевих офіційних і приватних часописах» [1, арк. 61 – 63].
Якщо рішення позитивне, то особа зобов’язувалась би покинути країну
протягом пів року і реалізувати нерухомість протягом року. Даної вимоги у
Законі «Про громадянство Української Держави» не було, але були санкції
щодо осіб, які вибули з громадянства.
Додано норму ст.19, в якій вказано: «особи, що звільнилися від
громадянства Української Народної Республіки до 17 річного віку, не мають
права приїхати та оселитися на території Української Народної Республіки, до
упливу ними 45 років». Зазначена норма, на нашу думку, носить характер
обмеження прав і свобод особи, а також фактично після прийняття даного
закону могла б дуже погано вплинути на правове регулювання громадянства [1,
арк. 63].
Вступ у громадянство іншої держави без належного на те дозволу мав
підлягати карі згідно з карним законодавством Української Народної
Республіки. Ця норма досить жорстко вирішувала питання подвійного
громадянства, що могло б здійснити певний позитивний вплив на стан
регулювання цього питання. Передбачення відповідальності за подвійне
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громадянство потрібне і сьогодні, коли ми можемо спостерігати дії осіб –
громадян України, які бажають отримати вигоду від громадянства інших
держав, а також залишитись громадянином України.
Позбавлення громадянства, як правило, не передбачалось у попередніх
діючих законах, але даний законопроект вирішував це питання. Тому
позбавлення

або

обмеження

прав

громадянина

Української

Народної

Республіки, згідно з ст.21 проекту закону «Про громадянство Української
Народної Республіки», могло відбутися лише внаслідок судового присуду, що
набув законної сили [1, арк. 61 – 63]. Таке положення ми вже зустрічали в
проектах, які також не були реалізованими.
Після набуття законної сили даний законопроект, як і попередній закон
повинен був скасувати діючий акт з усіма його наслідками. Але так не сталось і
ми можемо зробити висновок, що старання Директорії стосовно цього акту
повинні були реалізуватись,

і ми могли б спостерігати адаптований до

обставин того часу український демократичний нормативно-правовий акт.
До нереалізованих актів можна віднести також і Конституцію Української
Народної Республіки, яка була складена Всеукраїнською Національною Радою
у травні 1920 року. У Конституції було вміщено розділ, присвячений
громадянству, а саме правам та обов’язкам. В даному акті закріплювався
принцип рівності всіх громадян незалежно від віри, народності та роду.
Містились статті про те, хто буде вважатись громадянином України після
набуття незалежності, а також про способи набуття громадянства. Згадувані
положення були похідними від проекту закону «Про громадянство Української
Народної Республіки», який був сформований раніше. Згідно з ст. 14 проекту
Конституції Української Народної Республіки громадянами вважаються: 1) всі
особи української нації, які проживають у межах Української Держави; 2) всі
особи інших націй, які починаючи з 1-го липня 1914 р. постійно, щонайменше
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один рік, проживають у межах Української держави, як і їхні діти. При цьому
не вважаються такими, що постійно проживають в Україні «всі урядові і
військові особи бувшої Російської імперії», які не народилися в Україні.
Українське громадянство набувалося:
1) народженням від батьків – громадян України;
2) жінкам в разі заміжжя з громадянином України;
3) шляхом надання громадянства відповідною владою Української
держави [100, с. 127].
Отже, проект Конституції Української Народної Республіки, який був
підготовлений Всеукраїнською Національною Радою у травні 1920 року був
одним з тих актів, які не змогли набути законної сили, але міг здійснювати
правове регулювання громадянства в Українській Народній Республіці за часів
Директорії. Норми даного проекту не суперечили складеному в листопаді 1919
року проекту закону «Про громадянство Української Народної Республіки», і
при успішному прийнятті могли здійснювати комплексне правове регулювання
громадянства.

3.5. Правове регулювання громадянства в Західно-Українській
Народній Республіці (1918 – 1923рр.)
Після довгих років перебування у складі Австро-Угорщини в Галичині та
на інших землях утворились різні національно-патріотичні організації і партії,
які очікували важливих змін, та мали надію на визнання українців у правовому
сенсі, як окремої нації, з власною територією, на якій змогли б жити громадяни
України.
Здобуття можливості бути українцями стало можливим в результаті
настання низки подій. 9 лютого між Німеччиною, Австро-Угорщиною,
Туреччиною та Болгарією, з одного боку, та Україною з іншого, був підписаний
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Брестський мирний договір [170, с. 119]. Договір був таємним у зв’язку з тим,
що укладався з австрійською делегацією за спиною у поляків і угорців.
Представники

Української

Народної Республіки

– В. Голубович,

М.

Любинський, М. Полоз, М. Левицький і голова делегації О. Севрюк, домоглися
для Східної Галичини і Буковини статусу коронного краю у складі імперії, який
би мав свій сейм і адміністрацію. Таке положення речей змогло б вивести
західні землі на той рівень автономії, з якої починали свою дорогу до
незалежності східні українці. Можливість визнання української нації дало
поштовх до наступних кроків в напрямку формування державності, а також
визначення території, яка належала народові України.
Підписання мирного договору, першого за час світової війни, укладеного
між державами Четверного союзу і Українською Народною Республікою, ще
більше політизувало виступи західноукраїнського населення, а політичні партії
та інші сили приступили до більш рішучих дій в обороні національних і
соціальних інтересів рідного народу. В той час основними вимогами було
утворення з українських земель Австро-Угорщини окремого коронного краю (у
складі імперії) зі своєю адміністрацією, хоча і при кожній нагоді
наголошувалось, що галицькі і буковинські українці є частиною великого
українського народу, та готові у будь-який час з ним злучитись [170, с. 120].
Боротьба тривала впродовж усього року, оскільки австро-угорські
представники не виконали своєї частини договору через обставини, які були
спровоковані населенням.
Наступною визначальною подією було проголошення 8 жовтня 1918 року
Регентською радою у Варшаві незалежності Польщі. Хоча ми можемо
розглядати цю подію з двох сторін, оскільки за обставин, які склались тоді,
Галичина повинна була перейти до складу Польщі, що би створило перешкоду
до формування незалежності українців, але 9 жовтня на засіданні Ради послів
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виступив К. Левицький, який протестував проти політики поляків та
австрійського уряду у Східній Галичині, «котру віддано в руки поляків». Він
наголошував, що «українська справа є міжнародною справою! Тому українці
домагаються свободи і самоуправи на своїх землях, а здійсненням цього права є
поділ Галичини… А коли австрійське правительство не може перевести цього
поділу, або не хоче, то галицькі українці заявляють безумовно, що їх шлях веде
не до Варшави, але до Києва» [121, с. 105].
Нарешті 16 жовтня 1918 р. імператор Карл І видав маніфест, яким
погодився на перетворення Австро-Угорщини у федеративну державу. Таким
маніфестом

скористались

союзні

«коронні

землі»

і

створили

свої

представницькі органи – «національні ради». Після проголошення маніфесту у
Львові було скликано збори всіх українських послів австрійського парламенту,
галицького та буковинського сеймів, по 3 делегати від усіх політичних партій
Галичини і Буковини, представників духовенства на чолі з митрополитом
Андреєм Шептицьким, який після лютневої революції в Росії повернувся до
Львова. На зборах було обрано Українську Національну Раду (УНР) в якості
політичного представництва українського народу в Австро-Угорщині. ЇЇ
президентом став Євген Петрушевич. Національна Рада проголосила, що
Галичина, Північна Буковина й Закарпаття, які «творять цілісну українську
територію, уконститовуються… як Українська держава», що правда, у складі
Австро-Угорської монархії, з якою галицькі політики ще не наважувались
порвати [171, с. 480].
Це ще не було утворенням Західно - Української Народної Республіки,
тому що національні регіони Австро-Угорщини не набули незалежності, і для
цього потрібно було отримати погодження монархії, а приєднання до України
мало сумнівний характер, оскільки, фактично приєднавшись до Гетьманської
України Західно - Українська Народна Республіка стала б частиною Росії.
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Зрештою навіть Український національний союз у Києві, який під проводом
В.Винниченка і С.Петлюри готував у цей час повстання проти гетьмана,
прислав через д-ра С.Барана у Львів повідомлення, щоб Галичина з Буковиною
«у випадку державного перевороту» не висловлювались наразі за злуку з
гетьманською Україною, бо це зміцнило б становище гетьмана, який «готується
до злуки з Росією і уневажнення IV Універсалу» [194, с. 29].
Після утворення Української Національної Ради, на засіданні 18 жовтня
було прийнято її Статут. До складу Ради входили представники всіх верств
населення, зокрема 33 українських посли до австрійського парламенту, 34
депутати до Галицького та 16 – до Буковинського крайових сеймів і по 3
представники від національно - демократичної, християнсько-суспільної і
соціал-демократичної партій та студентської молоді, у тому числі такі відомі
політичні, культурні та церковні діячі, як митрополит Андрей Шептицький,
єпископ Григорій Хомишин, віце-президент австрійського парламенту Юліан
Романчук, професор Станіслав Дністрянський та ін.. На засідання не прибули
представники Закарпаття, але група місцевих політиків надіслала до Львова
письмове повідомлення про те, що Закарпаття солідаризується з Галичиною
[51, с. 31 – 32].
Другим, історично важливим, документом була прийнята, одноголосно,
Постанова про утворення на українських землях Галичини і Буковини Української держави. Ось її зміст:
«Стоячи на становищі самоозначення народів, Українська Національна
Рада, як Конституанта, постановляє:
1. Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, а
зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну із влученням
Лемківщини, північно-західна Буковина з містами Чернівці, Сторожинець і
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Серет та українська полоса північно-східної Угорщини -

творять

одноцільну українську територію.
2. Ся українська національна територія уконституoвується як
Українська держава. Постановляється поробити приготовчі заходи, щоби
се рішення перевести у життя.
3. Взивається всі національні меншості на сій українській области причім

Жидів

признається

за

окрему

національність

-

щоб

уконституовалися і негайно вислали своїх представників до Української
Національної Ради в кількості, відповідаючій їх числу населення.
4. Українська Національна Рада виготовить конституцію для
утвореної сим способом держави на основах загального, рівного, тайного і
безпосереднього прав голосування з пропорціональним заступництвом з
правом національно-культурної автономії та з правом виступу при
правительстві для національних меншостей.
5. Українська Національна Рада жадає, щоб зорганізована оце в
державу українська територія мала безумовно своїх заступників на
мировій конференції.
6.Теперішному австро-угорському міністрови заграничних справ
граф. Буріанові відмовляється права виступати від імені сeї української
території» [37].
Ці важливі акти УН Ради заклали основи для побудови законодавства
Західно - Української Народної Республіки та визначення правового статусу
осіб, які мешкали на її території. Визначення способу закріплення зв’язку між
особою і державою було питанням часу.
Згодом були утворені і виконавчі органи влади – делегатури або комісії.
Таких налічувалось три: загальна виконавча комісія під керівництвом Євгена
Петрушевича, для Галичини й Закарпаття на чолі з Костем Левицьким, та для
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Буковини на чолі з Омеляном Поповичем. Була обрана також Президія УН
Ради, яка керувала засіданнями Ради і представляла її у період між сесіями
[170, с. 18 – 19]. Прийнявши ці важливі акти, керманичі вирушили до Відня
просити про незалежність. Очевидно, це було зумовлено культурою і
вихованням під австрійським ярмом діячів того часу, оскільки інші народи не
мали страху визнати себе незалежними без згоди монархії. Але поїздка
виявилась безуспішною, і фактично Українську державу проголошено, але у
складі Австро-Угорщини.
Вирішальним для України була ніч з 31 жовтня на 1 листопада, коли все
таки було взято владу у руки Української Національної Ради. Було видано
відозву «Український народе» [38], де говорилося про утворення незалежної
Української держави, у якій «віднині народ є… господарем своєї землі». Ці
слова були не кінцем боротьби, а лише початком, оскільки поляки просто так
не йшли на мир, а продовжували опір, не зважаючи на кроки Української
Національної Ради на зустріч миру. Отже, 1 листопада було фактично утворено
Західно-Українську Народну Республіку, яка докорінно змінила долю західних
українців.
На засіданні УН Ради 9 листопада відбулася дуже важлива подія –
визначено назву Української держави. Відтоді її назва Західно - Українська
Народна Республіка (ЗУНР). В той час до неї входили: Східна Галичина,
Північна Буковина і Закарпаття, тобто ті землі, які населяли українці, загалом
населення складало 6,4 млн. (у т.ч. 71% українців, 14% поляків, 13% євреїв, 2%
інших національностей), а територія мала площу в 75100 км2 [80, с. 95].
Дев’ятого листопада 1918 р. Українська Національна Рада сформувала
уряд - Державний Секретаріат (згодом - Рада Державних Секретарів) на чолі з
Костем Левицьким [186, с. 16 – 17]. Щодо партійної приналежності уряду, то
вісім державних секретарів належали до національно-демократичної партії (Л.
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Цегельський, В. Панейко, С. Голубович та ін.); два - до радикальної (Д.
Вітовський, І. Макух), один - до соціал-демократичної (А. Чернецький); один до християнсько-суспільної (О. Барвінський) [93, с. 168].
Довгоочікуване проголошення незалежної Західно - Української Народної
Республіки на західноукраїнських землях, та звільнення з-під багатовікового
гніту іноземних поневолювачів викликали серед населення цих земель велику
радість. Значна хвиля патріотизму й піднесення, натхнення до творчої праці,
присвяченої рідній державі і своєму народу, охопила більшу половину
населення.
В деяких місцевостях проходили святкові збори і віча, вдячні молебні,
вуличні походи. Насамперед це стосується Коломиї, Калуша, Радехова, Бучача
та багатьох інших міст і сіл. Правда, в деяких громадах, а найдужче там, де
досить значний вплив мала польська меншина, населення сприйняло ці
знаменні події без піднесення. Згодом, О. Кузьма – учасник цих подій, писав,
що в деяких місцевостях селяни, «перевтомлені... та знеохочені світовою
війною, ставилися до... власної держави байдуже...» [115, с. 25].
Згідно з розпорядженням УН Ради від 1 листопада в усіх місцевостях
попередні органи влади і управління належало ліквідувати. Замість них слід
було утворити шляхом виборів нові, українські. Зокрема, в сільських громадах,
містах та містечках належало обрати громадських і міських комісарів та їх
дорадчі органи - «прибічні ради». У повітах - повітових комісарів та повітові
національні ради. Для організації таких виборів у всі повіти були послані
«уповноважені Української Національної Ради», забезпечені відповідними
інструктивними матеріалами [170, с. 25].
Відповідно до цих розпоряджень у першій половині листопада такі вибори
відбулися в усіх сільських громадах і містах та повітах краю. На зборах і вічах
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були обрані відповідні комісари та «прибічні ради». Вони брали владу в свої
руки, звільняючи колишніх війтів, бурмистрів, жандармів тощо [170, с. 25].
Отже, справи з побудовою державного самоврядування йшли добре, були
присутні усі аспекти для охорони громадського порядку та творення
державного апарату.
Вища законодавча влада в той час перебувала у руках Української
Національної Ради, що вимагало від неї розширення у числі делегатів з місць,
для продуктивнішої роботи над законодавчою базою. Після доповнення УН
Ради делегатами, вона відразу приступила до роботи над законами. Так, 16
листопада було напрацьовано закон, який фактично став правовою основою
діяльності уряду і місцевих органів управління – «Закон про тимчасову
адміністрацію областей Західно-Української Народної Республіки» [87, с. 5 - 7].
Цей закон мав навести порядок у новоутвореній державі. Першим пунктом
було передбачено, що старе законодавство Австро-Угорщини залишалось в
силу, крім тих випадків, коли воно суперечило інтересам і цілям ЗУНР. Даний
крок був двозначним, з одного боку було забезпечене регулювання
максимальної кількості правових відносин, а з другої було залишене в силі
законодавство країни-окупанта, під ярмом якої такий довгий час перебував
народ. Як нам відомо, немало новоутворених держав ступали такою дорогою
для уникнення хаосу і непорозумінь.
Навіть війна з Польщею і складні відносини з Антантою не перешкодили
зорганізувати державно-політичне життя країни та створити її правову основу.
Законодавчі зусилля парламенту дали нам змогу сьогодні оцінити такі основні
конституційні законодавчі акти як: «Тимчасовий основний закон про державну
самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії» від 13
листопада 1918 р.; «Про основи шкільництва» від 13 лютого 1919 р.; закон
«Про державну мову» від 15 лютого 1919 р.; «Про право громадянства Західної
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області Української Народної Республіки і правовий статус чужоземців» від 8
квітня 1919 р.; «Закон про земельну реформу» від 14 квітня 1919 р. Звичайно
дані закони не були досконалими, та і часу на їх обробку було мало, оскільки
прийняттю законодавства не могло приділятись багато часу у зв’язку з
ситуацією в державі і Європі загалом.
Важливим питанням в кожній державі є громадянство. Оскільки,
громадянство є правовим зв’язком між державою і її громадянином, тільки
такий зв'язок породжує обов’язки і може забезпечити права особи. В ЗУНР дане
питання було вирішене з прийняттям 8 квітня 1919 року Закону «Про право
горожанства на Західній области Української Народної Республіки» [25, с. 69 –
70].
До цього закону видавалось розпорядження Державного Секретаріату
внутрішніх справ від 10 квітня 1919 року, яке деталізувало закон, а також
ставило особливі вимоги до державних службовців. Важливо звернути увагу на
назву закону, який вказував на зміну назви держави ЗУНР на ЗОУНР. Після
об’єднання назву Західно-Українська Народна Республіка замінено на Західна
Область Української Народної Республіки (ЗО УНР). Проте це “мало лише
декларативне значення, бо остаточну ратифікацію актів з’єднання обох
республік, згідно з постановою Української Національної Ради від 3 січня 1919
р. в Станіславові, мали провести лише Українські Національні Збори, скликані
з території цілої України” [126, с. 87]. Але можна побачити практичне
застосування в офіційних документах видозміненої назви, яка відповідала
тогочасному стану речей, а саме злуці Української Народної Республіки та
ЗУНР. Варто зазначити, що це мало підтвердження в параграфі 2, де вказано,
що громадяни Наддніпрянської України – Української Народної Республіки – є
повноправними громадянами в ЗОУНР [25, с. 69 – 70].
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Закон «Про право горожанства на Західній Области Української Народної
Республіки», мав просту структуру і складався з 9 параграфів(статей), але на
відміну від закону Української Народної Республіки вони були викладені
декількома реченнями. Що ж до вище названого розпорядження, то воно
складалось з 5 параграфів(статей). Закон та розпорядження до нього були
опубліковані у «Вістнику державних законів та розпорядків Західної Області
Української Народної Республіки». Закон було підписано за виділ Української
Національної Ради А. Горбачевським та Є. Петрушевичем, а розпорядження
державним секретарем внутрішніх справ І. Макухом.
Згідно з цим законом, кожна особа, яка на день його оголошення мала
«право приналежності до однієї з громад краю», вважалася громадянином
Української Народної Республіки. Тобто, як бачимо, окремого громадянства
для народу ЗУНР (чи ЗОУНР) не встановлювалося. В попередньому розділі, ми
розглядали питання регулювання відносин громадянства в Українській
Народній Республіці за часів Директорії, там ми згадували, що Директорія не
маючи власного законодавства про громадянство, відновила дію закону
Української Держави. Отже, закон ЗУНР був фактично прийнятий для всієї
об’єднаної УНР, так як Директорія власного законодавства з цього питання не
мала. Але відносини між галицьким і наддніпрянським проводами залишалися
напруженими. Проголошення соборності українських земель було декларацією
на папері, а керівництво ЗОУНР фактично не визнавало Директорію та уряд
Української Народної Республіки вищими органами влади України і проводило
власну політичну лінію [53, с. 307 – 313].
Щодо осіб, які були чужинцями і не мали «права своїни», однак мали в
одній з громад ЗУНР постійне місце проживання не менше 5 років, могли
набути громадянства ЗУНР за умови отримання відповідної постанови. Рішення
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про надання громадянства чужинцям мав приймати Державний Секретаріат
[125, с. 112].
Важливим також є те, що особи за своїм бажанням могли подати заяву до
політичної (державної) влади першої інстанції, яка могла надати їм
громадянство за умови прийняття їх до однієї з громад і складення заяви
вірності Українській Народній Республіці (об’єднаній). Право на подання заяви
мали всі незалежно від статі та сімейного стану, виключеннями були лише
недієздатні. Заява також розповсюджувалась на неповнолітніх дітей у разі
подання заяви батьком чи незаміжньою їх матір’ю, а також на дружину у разі
подання заяви чоловіком. Оскільки, діти набували автоматично громадянства
батьків, змінити його вони могли лише після набуття повноліття і повної
дієздатності [25, с. 69 – 70].
У законі також було підняте питання подвійного громадянства: «особи,
яких інша держава признала своїми громадянами, а вони досі мають «право
своїни» в одній з громад ЗОУНР і дальше мешкають на тій області, не можуть
через прийняте громадянство ухилятися від громадських обов’язків в ЗУНР»
[25, с. 69 – 70]. Тобто, подвійне громадянство не визнавалось, а дана норма є
фактично відображена у сучасному законодавстві: «ст.2 п. 1 …Якщо
громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або
держав, то у правових

відносинах

з

Україною

він

визнається

лише

громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у
правових

відносинах

з

Україною

він

визнається

лише громадянином

України…» [26, ст. 65].
Рішення щодо надання громадянства приймав уповноважений орган
ЗОУНР, яким на той час був Державний Секретаріат. У разі виникнення питань
дане рішення можна було оскаржити до Виділу Української Національної Ради.
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Про вирішення даного питання в судовому порядку в законі нічого не було
сказано [25, с. 69 – 70].
Оскільки, навіть старіші закони того часу передбачали звернення до суду
для оскарження таких питань, варто віднести не врахування цього в законі
Західно - Української Народної Республіки до недоліків, які потрібно було
усунути у наступній редакції закону, якої так і не було прийнято. Надання
повноважень про прийняття таких рішень Державному Секретаріату не було
дуже хорошим рішенням, оскільки реалізація такого пункту закону не була
можливою, у разі потреби прийняття до громадянства великої кількості осіб
потрібно було виділити багато часу, що суперечило виконанню інших
обов’язків Державного Секретаріату. На нашу думку, дане питання потрібно
було вирішити за рахунок утворення додаткового підрозділу Секретаріату або
іншого органу, який би відав цим питанням відповідно до закону.
У випадку якщо хто-небудь з осіб не хотів набувати громадянства, то
повинен був до 20 травня подати про це заяву. Якщо в сім’ї були неповнолітні
діти, то батьки подавали заяву і від їх імені. Однак такої заяви органи влади
могли не прийняти, якщо «заявляюча сторона сею заявою хоче лише ухилитися
від громадянських обов’язків». Таким чином, було вжито запобіжних заходів
для тих випадків, коли особи бажали таким чином уникнути військової
повинності. Якщо ж заява прийнята, то така особа одержувала правовий статус
«чужинця» і могла при бажанні в будь-який час виїхати за межі ЗО УНР.
Чужинці, які залишаються в країні, «повністю користають з оборони і опіки
права ЗО Української Народної Республіки» [25, с. 69 – 70]. Також, важливим є
факт, що зміна місця постійного проживання не перешкоджала набуттю
громадянства.
Закон «Про право горожанства на Західній Области Української Народної
Республіки» був достатньо вміло складений як для правового акту того часу.
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Але вважати його ідеальним взірцем не можна, він потребував додаткового
опрацювання для уточнення і оптимізації змісту його параграфів. Доповнення
параграфами про повноваженнями окремих органів, які повинні займатись
питаннями громадянства і вирішеннями проблем, які стосуються прогалин у
законодавстві. Оскільки, закон не передбачав звернення до суду для вирішення
питань громадянства, таку норму потрібно було б додати.
Крім питань громадянства, закон регулював відносини державної служби.
Згідно з законом службовці, які раніше перебували на службі при попередній
владі і не бажали складати присягу українській владі, повинні були скласти
присягу вірності державному повітовому комісаріаті, а не владі, якій
відмовились складати присягу [25, с. 69 – 70]. У разі відмови в складанні
згаданої присяги особа втрачала громадянство. Звідси випливає, що особи
повинні складати присягу на вірність владі Української Народної Республіки –
громадяни, а також державні службовці.
Після проведення реєстрації службовців кожний державний повітовий
комісаріат повинен витребувати у всіх поодиноких урядів списки державних
службовців, які прийняли присягу та тих, що відмовились її приймати, а також
тих, що вибули з громадянства. Вказані дані він повинен подати громаді до 20
травня 1919 року для складання списків виборців і перепису чужинців [25, с. 69
– 70].
Крім вимог щодо прийняття громадянства Західно - Української Народної
Республіки до службовців згодом була запроваджена вимога щодо знання мов.
15 травня — УНРада видала закон про вживання мови в органах державної
влади,

у

громадських

установах

і

державних

підприємствах.

Закон

проголошував: ’’державною мовою на Західній області Української Народної
Республіки є мова українська”. При цьому, ’’законно признаним” національним
меншинам дозволено ’’вільне вживання як усно, так і в письмі їх рідної мови в
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урядових відносинах з державною владою”, тобто державні службовці
зобов’язані були давати громадянам інших національностей (польської,
німецької, єврейської) усні та письмові відповіді їх мовою. Отже, в ЗУНР було
встановлено вимогу щодо всіх державних службовців – володіння, крім
української, ще, як мінімум, однією з мов національних меншин [128, с. 73].
Законодавча діяльність Західно - Української Народної Республіки, що
стосувалась громадянства, фактично повинна була розповсюдитись на
територію Української Народної Республіки. Навіть у самому законі
передбачалось, що особи, які належали до громади краю стають громадянами
Української Народної Республіки [25, с. 69 – 70]. Важливим є те, що вони
стають

саме

громадянами

Української

Народної

Республіки,

тобто

громадянство мало стати загальним для всієї країни. Окремого громадянства
для Західно - Української Народної Республіки і Української Народної
Республіки не передбачалось. Після проведення чималої роботи по досягненню
єдності, ми все таки не побачили історичного відображення цієї єдності, вона
була на папері і в мріях керівників держав.
Громадянство Західно - Української Народної Республіки отримало
законодавче закріплення в результаті довгої боротьби за утворення держави,
визначення її території та побудови державного апарату. Норми, закріплені в
законі «Про право горожанства на Західній Области Української Народної
Республіки» від 8 квітня 1919 року [25, с. 69 – 70], мали багато спільних рис з
тими, що регулювали підданство Австро-Угорщини. Зокрема, у прийнятих
раніше законах українських держав – вимога осілості на території держави
становила 3 роки, а в законі Західно - Української Народної Республіки вона
дорівнювала п’яти рокам. На нашу думку, це зумовлено наявністю вимоги про
п’ятирічне

проживання

законодавстві Австрії.

на

території

імперії,

яка

була

закріплена

у
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Досить подібною до вимог, які ставились до натуралізації в підданство
була й вимога про прийняття особи до відповідної громади, яка мала місце в
законі «Про право горожанства на Західній Области Української Народної
Республіки» від 8 квітня 1919 року. Як і законодавство Української Народної
Республіки, законодавство Західно - Української Народної Республіки
підпадало впливу попереднього законодавства, яке розповсюджувалось на
територію держави [25, с. 69 – 70].
Норми, закріплені в Законі Західно - Української Народної Республіки
мали свій відмінний від законодавства держав попередниць характер. Вони
були коротко сформульовані але водночас могли ставити відразу декілька
вимог. Наприклад, стаття 1 закону вказувала на осіб, які набувають
громадянства автоматично, а також визначала умови відмови від нього. В тій
же статті вказувались вимоги до державних службовців стосовно громадянства
і наслідки їх невиконання. Навіть перший закон Української Народної
Республіки мав чіткий поділ на статті, норми яких були спрямовані на
регулювання однотипних відносин. Але не тільки ця характерна для
законодавства Західно - Української Народної Республіки ознака відрізняла
його від інших нормативних актів про громадянство в ті часи. До найбільш
явних можна віднести – відсутність правового регулювання в усіх питаннях, які
стосуються громадянства: набуття, втрати, виходу, позбавлення громадянства
[25, с. 69 – 70].
Дія закону поширювалось лише на набуття і відмову від громадянства з
наслідками для державних службовців. Закон не мав чіткої визначеності з
названих питань, тому в статті 8 зазначалося, що всі попередні постанови
стосовно набуття, виконання та втрати громадянства залишаються діючими,
оскільки даний закон не вносить ніяких змін [25, с. 69 – 70]. Отже, для
правового регулювання відносин стосовно втрати, виходу чи позбавлення
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громадянства потрібно було звертатись до попереднього австрійського
законодавства.
Недостатньо опрацьоване вирішення такого

не простого питання

громадянства, як його втрата, хоча українці вже мали власні закони і можна
було посилатись на них. З якихось причин було не достатньо добре
опрацьовано вирішення даних питань. Попри це, набуття громадянства Західно
- Української Народної Республіки мало законодавче закріплення, що змогло
дати народові можливість отримати статус громадянина держави, яка була
створена українцями внаслідок тривалої боротьби.
Норми закону Західно - Української Народної Республіки були простими
та доступними для народу, але не повно враховували досвід попередніх
державних утворень, що свідчить про відсутність тісного зв’язку між
державними утвореннями того часу.
Відмінності й суперечності між людьми, котрі проживали на сході, й тими,
які мешкали на заході країни, зумовлені багаторічним впливом на ментальність
населення зі сторони країн-окупантів призвели до злуки Української Народної
Республіки і Західно - Українській Народній Республіці лише на папері, а не в
спільних діях, законодавстві і владі, які могли б об’єднати суспільство у єдину
міцну і процвітаючу державу. В політиці Директорії та Української
Національної Ради можна було побачити різні за змістом політичні прагнення
та починання, що в результаті не дало можливості продовжувати співпрацю.
Існування Західно - Української Народної Республіки супроводжувалось
багатьма подіями, як трагічними, так і позитивними. Довгий тернистий шлях до
проголошення незалежності був усіяний жертвами молодих, відважних борців
за незалежність України, які закарбовані в людській пам’яті героями. Відважні,
але занадто акуратні кроки політичних діячів – перешкодили у ті часи
українцям утвердити свою державність. Але ми пам’ятаємо Західно -
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Українську Народну Республіку, яка дала багато прикладів національної
солідарності та розуміння державних інтересів. Навіть не за якість їхньої
діяльності, а за саму діяльність, яка привела до незалежності та закріплення
громадянства, ми повинні бути їм вдячні.
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Висновки до розділу 3
У період українського державотворення 1917-1920 років було створено
декілька держав, які фактично можна поділити на ті, які були створені на
окупованих землях і ті, які були похідними від них. Державні утворення, які
започаткувались на території центральної та східної України взяли початок з
революційного утворення Центральної Ради та проголошення нею незалежної
Української Народної Республіки. Варто зазначити, що Центральна Рада
прийняла перший в історії Закон «Про громадянство Української Народної
Республіки», який здійснював правове регулювання громадянства на території
українських земель.
Дослідивши законодавство про громадянство в період українського
державотворення можна зробити наступні висновки:
1.

Правове

регулювання

громадянства

здійснювалось

на

основі

законодавства, яке приймалось в умовах «революційного державотворення»,
тому прийняті тоді закони не мали можливості бути достатньо опрацьованими і
приймались для невідкладних потреб правового регулювання. Не зважаючи на
обставини в яких приймались закони вони містили норми правового
регулювання громадянства, які відповідали європейським демократичним
традиціям рівності та незалежності особи.
2. Основні способи набуття громадянства містились у законодавстві майже
усіх новоутворених тоді держав, хоча конкретно перерахованими та розширені
в переліку вони були лише у законі Української Держави Гетьмана П.
Скоропадського. До таких основних способів набуття громадянства можна
віднести: приналежність до громадянства за народженням на території
держави, натуралізація. На відміну від наступних законів, закон Центральної
Ради досить не чітко висловлював вимоги до осіб, які автоматично набували
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громадянства з моменту прийняття закону, оскільки, на нашу думку потрібно
було вказати, які територіальні межі поширення даного закону, а також, що
мається на увазі під постійним перебуванням.
3. В законі про громадянство Української Держави вперше було зазначено
про потребу наявності правоздатності та дієздатності для подачі заяви для
отримання громадянства. Попередній закон не передбачав такої вимог, тому
можна зробити висновок, що будь-яка особа згідно з законом «Про
громадянство Української Народної Республіки» від 2 березня 1918 року могла
подавати заяву про прийняття її до громадянства Української Народної
Республіки. Щодо закону «Про громадянство Західної області Української
Народної Республіки» від 8 квітня 1919 року, то передбачена вимога про
наявність дієздатності, яка також виключає можливості прийняття до
громадянства осіб з обмеженою дієздатність та недієздатних.
4. В основному натуралізація відбувалась за умови проживання на
території обраної держави протягом 3 років і відсутності протиправних діянь
стосовно неї. Трьох річний термін проживання в Українській Народній
Республіці може бути скорочений у разі наявності у особи документів, які
підтверджують її тісний зв’язок з Україною. Проживання на території ЗахідноУкраїнської Народної Республіки протягом 5 років дозволяло особі подавати
заяву (клопотання) про прийняття в громадянство, враховуючи те, що перерва
чи зміна місця проживання на момент подання клопотання не мала значення.
5. Однією з вимог, яка ставилась до особи, яка подавала заяву про набуття
громадянства було її повноліття. Так, повнолітні діти повинні були самостійно
заявляти про своє громадянство. Повноліття в Українській Державі наступало з
17 років. В Українській Народній Республіці за часів Центральної Ради діти
слідували громадянству батьків але з 14 років могли самостійно про нього
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заявляти. Щодо неповнолітніх, то питання громадянства за них вирішували їхні
батьки.
6.

Правове

регулювання

громадянства

здійснювалось

на

основі

законодавства, яке містило норми, які передбачали можливість виходу з
громадянства. Для цього подавалась заява до відповідного органу з вказівкою
до якого громадянства чи підданства переходить. В Українській Народній
Республіці цим органом було Міністерство внутрішніх справ, в Українській
Державі – Адміністративний відділ Окружного Суду, в Західно-Українській
Народній Республіці – Державний Секретаріат. Розгляд заяви передбачав
прийняття рішення, що тягнуло за собою позбавлення від громадянства в
Українській Народній Республіці через однин рік, а в Українській Державі
через 3 роки і відбуття військової повинності. Законодавство ЗахідноУкраїнській Народній Республіці не містило переліку вимог стосовно виходу з
громадянства.
7. Законодавство про громадянство, яке мало місце в період українського
державотворення дотримувалось принципу єдиного громадянства, тому особи з
подвійним громадянством не визнавались державою. Подвійне громадянство,
як і подвійне підданство заборонялось на території українських земель і за
умови перебування їх у складі імперій. Тому при розгляді заяв про прийняття
до громадянства ставились суворі вимоги стосовно виходу з попереднього
громадянства, про що потрібно було надати відповідний документ виданий
органом державної влади держави до громадянства, якої особа раніше
належала.
8. Законодавча база періоду українського державотворення налічує лише
один закон про громадянство - Української Держави, який містив визначення
громадянства. Видається, що правотворці Західно-Української Народної
Республіки, не брали до уваги існуючі вже законодавчі акти, оскільки не надали
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власного трактування громадянства, а також не врахувати попередні недоліки
законодавства Української Народної Республіки і Української Держави. Вони
також не змогли прийняти більш достойний акт, з врахуванням виправлення
недоліків попередніх законів. Змістовний рівень викладених в Закон «Про
право горожанства на Західній Области Української Народної Республіки»
норм не відповідає навіть тим, які мали місце в Українській Державі. Можливо
такі законодавчі недоліки й не дали можливості Закон «Про право горожанства
на Західній Области Української Народної Республіки» від 8 квітня 1919 року
стати актом об’єднаної Української Народної Республіки.
9. Законодавча техніка, яка застосовувалась в період українського
державотворення, а зокрема, в часи Центральної Ради мала певні недоліки,
оскільки досвід отриманий тільки з правових джерел, які були прийняті за часів
монархій, не давав можливості різностороннього підходу до вирішення
проблем громадянства. Юристи, які займались питаннями громадянства поряд з
ним здійснювали роботу над іншими нормативними актами, які приймались
органами державної влади, зокрема, які стосувались регулювання питань
державної служби, державної символіки, судочинства та інших, тому приділити
достатньої уваги роботі над кожним законопроектом не могли.
У зв’язку з виявленими недоліками було прийняте рішення про
вдосконалення закону «Про громадянство Української Народної Республіки», в
результаті чого була створена комісія, яка створила новий проект закону, а
поряд з ними працювали й представники фракції сіоністів, які теж
запропонували свій законопроект. Не зважаючи на отримані позитивні
результати роботи, дані проекти не набули законної сили.
10. Обмеження щодо повторного набуття громадянства передбачались
лише у законі Української Держави. У разі виходу з громадянства Української
Держави, набути його знову можна було лише через 5 років. Досить цікава
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правова норма, яка мала на меті зменшити кількість осіб, які б хотіли покинути
громадянство Української Держави. Таким чином законодавці часів Павла
Скоропадського висловили свою прихильність до Української Держави. Цю
норму можна трактувати й як таку, що передбачає негативні наслідки для
особи, тому її можна вважати санкцією.
11. Законопроекти, які передбачали правове регулювання громадянства
містили норми, які раніше не використовувались у законодавстві. Норми
проектів законів про громадянство з подальшим доопрацювання були
закріплені у законодавстві, зокрема норми проектів Закону «Про громадянство
УНР», були використані при написанні Закону «Про громадянство Української
Держави». Це свідчить про еволюцію української правової думки у період
українського державотворення, а також про потребу у ретельному опрацюванні
нормативно-правових актів з метою їх вдосконалення опираючись на
попередній досвід.
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ВИСНОВКИ
1. Період українського державотворення можна вважати першим або
базовим для функціонування правового регулювання громадянства на
українських землях загалом. Громадянство бере свій початок з Стародавнього
світу, коли тільки починали формуватися міста-держави. Згодом поряд з
громадянством чи на його місці було підданство, яке виникло з початком
формування феодального ладу і трансформувалось в підданство монархічного
періоду правління. Саме підданство на українських землях, які перебували у
складі Російської та Австро-Угорської монархій, здійснило значний вплив на
формування інституту громадянства.
2. Формування інституту громадянства було результатом перетворення
правового статусу особи у зв’язку зі зміною державного ладу на території
українських земель в результаті утворення Української Народної Республіки
після падіння Російської імперії. Фактично на основі підданства утворилось
громадянство, яке надає особі інший правовий статус, але на нашу думку, тісно
пов’язане з ним.
3. Характеристика правового статусу громадянина включала наявність
широкого кола прав та обов’язків, які були викладені в Конституції Української
Народної Республіки, а також проектах Конституції УНР за часів Директорії.
Законодавство про громадянство періоду українського державотворення
складає сукупність нормативно-правових актів, які здійснювали правове
регулювання громадянства: закон

Центральної Ради «Про громадянство

Української Народної Республіки» від 2 березня 1918 року та закон «Про
реєстрацію громадянства Української Народної Республіки» від 4 березня 1918
року, в Українській Державі Гетьмана Павла Скоропадського – закон «Про
громадянство Української Держави» від 2 липня 1918 року. Правове
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регулювання

громадянства

в

Західно-Українській

Народній

Республіці

відбувалось на основі закону «Про право горожанства на Західній області
Української Народної Республіки» від 8 квітня 1919 року. Відсутність власного
законодавства про громадянство було характерним для Української Народної
Республіки за часів Директорії. Не зважаючи на це, державні діячі знайшли
вихід з ситуації і керувались законом від 2 липня 1918 року «Про громадянство
Української Держави», але все таки робили спроби для створення власного
проекту закону.
4. В дисертаційному дослідженні уперше зроблено аналіз проекту закону
«Про громадянство Української Народної Республіки» за часів Директорії. В
результаті дослідження було виявлено, що в даному проекті враховані та
усунуті прогалини правового регулювання, які мали місце в попередніх
законах, що випливало з наявності відповідних правових норм, які раніше не
застосовувались. За основу розроблення законопроекту було взято попередній
закон, з подальшим доопрацюванням, в результаті чого він зміг би здійснювати
правове регулювання громадянства в Українській Народній Республіці за
допомогою цілком сформованої і вдосконаленої нормативної бази.
5. Інститут громадянства у період українського державотворення
дотримувався основних демократичних принципів, які були сформовані в
результаті еволюції європейської правової культури. Перш за все набуття
громадянства відбувалось на основі принципу рівності осіб перед законом, що
давало можливість особам різних національностей набути громадянство в
результаті натуралізації без обмежень. На відміну від законодавства Російської
імперії, українці продемонстрували свою високу правову і політичну культуру
у

визначенні

правового

статусу

національних

меншин,

яка

була

продемонстрована у законодавстві, зокрема і в законі «Про національноперсональну автономію».
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Наступним принципом, який набув закріплення у законодавстві періоду
українського державотворення, був принцип єдиного громадянства. Даний
принцип відображався у законодавстві забороною подвійного громадянства, що
містило вимогу виходу з попереднього громадянства чи підданства для набуття
громадянства української держави.
6. Аналізуючи законодавство, яке здійснювало регулювання громадянства,
варто зазначити, що набуття громадянства відбувалось на основі принципу
«права ґрунту», «права крові» та набуття громадянства іноземцями в результаті
прийняття у громадянство (далі – натуралізація). Відмінними були вимоги, які
ставились до іноземців, котрі бажали натуралізуватись в громадянство
держави. Натуралізація в Українській Народній Республіці за Центральної Ради
відбувалась за умови проживання іноземця на території держави протягом
трьох років, наявності зв’язку з державою за допомогою свого промислу чи
заняття, а також відсутності протиправної діяльності по відношенню до
Української Народної Республіки. Даний перелік вимог був розширений у
законі «Про громадянство Української Держави» за допомогою норми, яка
передбачала наявність в особи правоздатності і дієздатності, а також
спроможності прогодувати себе і свою родину. Норми, які регулювали
натуралізацію в Західно- Українській Народній Республіці, дещо збільшили
ценз осілості на території держави до п’яти років, а також постановили вимогу
щодо прийняття особи до громади. Остання вимога має схожість з тими, які
мали місце за часів підданства у монархіях.
7.

Демократичний

характер

українського

громадянства

був

продемонстрований в закріпленні, так званого «нульового варіанту» набуття
громадянства, як в законодавчих актах, так і проектах законів. Що давало
можливість усім бажаючим, які проживали на момент прийняття закону про
громадянство на території держави, стати її громадянином. Демократичність
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була відображена і в свободі вибору громадянства, тобто була можливість
відмовитись від його автоматичного набуття, або вийти з громадянства у разі
переходу до громадянства іншої держави.
8. Громадянство українських держав мало високорозвинену офіційність
його закріплення, що було зумовлено прийняттям присяги громадянина та
реєстрацією у відповідних реєстраційних книгах. Офіційність була дотримана
ще й за допомогою доказів, які особа повинна була надати для набуття
громадянства: документів та свідчень свідків.
9. Вирішення проблеми подвійного громадянства було запропоноване в
проекті закону «Про громадянство Української Народної Республіки» за
Директорії. Вступ у громадянство іншої держави без належного дозволу
Української Народної Республіки повинен був каратись згідно з карним
законодавством Української Народної Республіки. Ця норма може бути
запропонована для вдосконалення сучасного законодавства України з питань
громадянства.

Оскільки,

її

метою

буде

запобігання

набуття

особою

громадянства іншої держави в корисливих цілях.
10. Демократичні настрої українського державотворення відобразились і в
проектах законів про громадянство, які не набули законної сили. Проекти були
вдосконаленими версіями попередніх законів. Після належного редагування
проект закону, який був запропонований до уваги від фракції сіоністів в часи
Української Народної Республіки за Центральної Ради, ліг в основу
законодавства Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського.

179

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
І. Архівні матеріали
1. Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України у м. Києві, ф.1092 (Міністерство внутрішніх справ Української
Народної Республіки, м. Київ, м. Вiнниця, м. Проскурiв, м. Рiвне, м.
Кам'янець-Подiльський, Станiслав, Тарнiв), оп. 2, спр.392(Закони про
поліпшення матеріального стану службовців місцевих державних установ, що
підлягають Українській Народній Республіці; про Державну народну раду
УНР; про громадянство УНР. Постанови та пояснюючі записки до них), 105
арк.
2. ЦДАВО України, ф.905(Державний Сенат Української Держави, м.
Київ), оп.2,спр.504(Справа Одеського окружного суду про надання М.О, Цалікі
громадянства т.2), 22 Арк
3. ЦДАВО України, ф.905(Державний Сенат Української Держави, м.
Київ), оп.2,спр.683(Справа Одеського окружного суду про розгляд прохання
О.М. Брінетті т.2), 22 Арк.
4. ЦДАВО України, ф.905(Державний Сенат Української Держави, м.
Київ), оп.2,спр.826(Справа Київського окружного суду про розгляд прохання
М.В. Карача. Т.2), 18 арк.
5. ЦДАВО України, ф.905(Державний Сенат Української Держави, м.
Київ), оп.2, спр.825(Справа про розгляд скарги Київського окружного суду про
надання М.В. Карачу громадянства Української Держави т.1), 3 арк.
6. ЦДАВО України, ф.1429(Канцелярія Директорії Української Народної
Республіки, м. Київ, з лютого 1919р. – м. Кам'янець-Подільський, з грудня
1920р. – Польща, Чехословаччина), оп.1, спр.5(Відозва Національної ради і
Універсал Директорії про з’єднання Західної Української Республіки з
Українською Народною Республікою),8 арк.

180

7. ЦДАВО України, ф. 1064(Рада мiнiстрiв Української Держави, м. Київ),
oп. 1, спр.10(Протоколи та журнали засідань Малої Ради міністрів Української
Держави), арк. 6-7зв.(Закон про громадянство Української Народної Республіки
від 2 березня 1918 року).
8. ЦДАВО України, ф. 1064(Рада мiнiстрiв Української Держави, м. Київ),
oп. 1, спр. 10(Протоколи та журнали засідань Малої Ради міністрів Української
Держави), арк. 8-8зв.(Закон про реєстрацію громадянство Української Народної
Республіки від 4 березня 1918 року).
9. ЦДАВО України, ф. 1063(Рада Народних Міністрів Української
Народної Республіки, м. Житомир, з квітня – м. Київ), оп. 1, спр.6(Витяг з
протоколів засідань Центральної Ради. Радіотелеграма Раді Народних Комісарів
про мирні переговори), 108 арк.
10. ЦДАВО України ф.1092 (Мiнiстерство внутрiшнiх справ Української
Народної Республiки, м. Київ, м. Вiнниця, м. Проскурiв, м. Рiвне, м. Кам'янецьПодiльський, Станiслав, Тарнiв), оп.2, спр.439 (Прохання окремих громадян про
прийняття в підданство Української Народної Республіки; про обов’язки
Уповноваженого уряду УНР при головній команді польського фронту), 17 арк.
11. ЦДАВО України ф.1092 (Мiнiстерство внутрiшнiх справ Української
Народної Республiки, м. Київ, м. Вiнниця, м. Проскурiв, м. Рiвне, м. Кам'янецьПодiльський, Станiслав, Тарнiв), оп.2, спр. 507 (Наказ про тимчасовий порядок
поштових зносин і службові роз’їзди; про організацію влади на місцях,
інструкція про реєстрацію населення, яке мешкає на території УНР), 49 арк.
12. ЦДАВО України у м. Києві, ф.799(Міністерство внутрішніх справ
Української Народної Республіки, м. Київ), оп.1, спр.1(Законопроекти про
громадянство УНР, про амністію; доповідна записка (проект) про організацію,
завдання та штати Виборчого бюро до Всеросійських Установчих зборів;
відозва Генерального секретаря внутрішніх справ до громадян з поясненням

181

виборчого закону УНР; посвідчення співробітників бюро, відряджених на місце
для ознайомлення населення з виборчим законом; листування з організаційних
питань), 129 арк.
13. ЦДАВО України у м. Києві, ф.2208(Міністерство юстицiї Української
Народної Республiки, м. Київ з лютого 1919р. – м. Вiнниця, Подiльської
губернiї, з квiтння 1919р. - м. Рiвне, Волинської губернiї, з червння 1919р. – м.
Кам'янець – Подiльський Подiльської губернiї), оп. 6, спр. 107(Прохання Івана
Йосиповича Осадчого про видачу йому свідоцтва про приналежність його до
потомственного почесного громадянина), 15 арк.
14. ЦДАВО України у м. Києві, ф.1115(Українська Центральна Рада, м.
Київ, з 08.02.1918р. – м. Житомир, з березня 1918р. – м. Київ), оп.1, спр.1
(Постанови Центральної Ради та її Комітету про затвердження інструкції про
Комісію для підготовки Статуту автономії України, компетенцію та склад
Комітету Центральної Ради, склад Генерального Секретаріату та його статут;
витяги з протоколів засідань, обіжники, законопроекти та закони, проекти
конституції

Української

Народної

Республіки;

статут

канцелярії

ЦР;

тимчасовий земельний закон та інші.), 272 арк.
15. ЦДАВО України у м. Києві, ф.1115(Українська Центральна Рада, м.
Київ, з 08.02.1918р. – м. Житомир, з березня 1918р. – м. Київ), оп.1, спр.6
(Законопроекти, закони, статути, прийняті Центральною Радою, про утворення
Українського народного війська, національно-персональну автономію, флот
УНР, земельний закон, робочий день та ін.), 222 арк.
ІІ. Нормативні матеріали
16. Відозва Української Центральної Ради до українського народу від 9
березня 1917р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hainyzhnyk.in.ua/doc2/1917%20%2803%29%2009.vidozva.php [11.09.2016].
17. Вісник Української Народної Республіки. – 1919. – 8 лют.

182

18. Вістник Генерального Секретаріату Української Народної Республіки. –
1917. – № 7. – 23 груд.
19. Вістник державних законів і розпорядків Західної области Української
Народної Республіки. – 1919р. – Вип 10. – 5 трав. – С. 69-70.
20. Грамота до всього українського народу. [Електронний ресурс]. //
Державний Вістник. – 1918 – 16 трав. – № 1. – 16 трав. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-18 [11.09.2016].
21. Декларація
[Електронний

Української

Директорії,

ресурс].

що

зробила

Режим

Директорія
доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0010300-18 [11.09.2016].
22. Державний Вістник. – 1918. – № 63.
23. Державний Вістник. – 1918. – № 8. – 31 трав.
24. Додаток до Закону про громадянство Української Держави, 2 липня,
1918 року // Державний Вістник. – 1918. – №21.
25. Закон про громадянство на Західній Області Української Народної
Республіки» від 8 квітня 1919 року. // Вістник державних законів і розпорядків
Західної Області Української Народної Республіки. – 1919. – Вип. 10 від 5 трав.
26. Закон України „Про громадянство України” від 18 вересня 2001 року //
Відомості Верховної Ради. – 2001. – №13. – Ст. 65.
27. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної
Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
28. Конституція Української Народної Республіки, 1918. [Електронний
ресурс].

Режим

доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-

18[11.09.2016].
29. Свод законов Российской империи. Изд. 1876 г. – С-Пб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества. – Т. IX. Законы о
состояниях Ст. 1025.

183

30. Свод законов Российской империи. Изд. 1887 г. – С-Пб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества. – Т. X. Законы
гражданские. Ст. 213.
31. Свод законов Российской империи. Изд.1893 г. – С-Пб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества. – Т. V. Устав о
прямых налогах Ст. 1-3,П.2 Ст. 1017, Ст. 1030.
32. Свод законов Российской империи: Изд. 1876 г. – С-Пб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества. – Т. IX. Законы о
состояниях Ст. 1538-1539.
33. Свод законов Российской империи: Изд. 1876 г. – С-Пб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества. – Т. IX. Законы о
состояниях Ст. 1028.
34. Свод законов Российской империи: 1868 г. – СПб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества. – Т. IX. Законы о
состояниях Ст. 1548.
35. Свод законов Российской империи: Изд. 1876: – С-Пб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества, 1876. – Т.9: Законы о
состояниях. 84 с.(1013, 1011)
36. Свод законов Российской империи: Изд. 1876: – СПб.: тип. 2-го отд.
Собственной канцелярии Его императорского Величества, 1876. – 84 с.(1016)
ІІІ. Періодичні видання
37. Діло. – 1918. – 22 жовтня.
38. Діло. – 1918. – 6 листопада.
39. Діло. – 1918. – 15 листопада.
ІV. Спеціальна література
40. Авакьян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция / С.
А. Авакьян – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 643 с.

184

41. Бадальянц Ю.С. Права людини: навчальний посібник / Ю.С. Бадальянц,
Д.А. Ягофаров. - Москва-Рязань: Видавництво «Повірений»., 2006. – 519 с.
42. Бойко І.Й. Застосування магдебурзького права у Галичині в складі
Польського Королівства (1349–1569 рр.) / І.Й. Бойко // Ученые записки
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. - 2008. – Т.
21 (60). – № 2. – С.1119. – Серия «Юридические науки».
43. Бойко І.Й. Історія правового регулюванняя цивільних, кримінальних та
процесуальних відносин в Україні (IX-XXст.) : навч. посіб. / І.Й. Бойко. –
Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 904 с.
44. Болеков І. Міністерство юстиції Російської імперії в період підготовки і
здійснення судової реформи 1864 р. / І. Болеков // Правничий часопис Донец.
ун-ту. – 2000. – № 1/6. – С. 72 – 78.
45. Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918-1921) / Брик О. –
Вінніпех, 1969. – 150 с.
46. Брун М. Подданство / М.Брун // Энциклопедический Словарь,
И.А.Ефрон. – СПб. изд.: Ф.А.Брокгауз, 1898. – Т.47. – С. 70-73.
47. Велика

українська

революція

(Матеріали до історії відновлення

української державности): Календар історичних подій за лютий 1917 року березень 1918 року / упоряд. Я.Зозуля. – Нью-Йорк: [б.в.],1967. – 112 с.
48. Великочий В.С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР /
В.С. Величковський – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 278 с.
49. Верба І. В. Грушевський Михайло Сергійович / Ігор Володимирович
Верба // Енциклопедія історії України: у 10 т. – К. : Наукова думка, 2005. – Т. 2.
– С. 232–235.
50. Верещагін В.А. Старий Львів / В.А. Верещагін – Петроград: [б.в.] 1915.
–140 с.

185

51. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр.: у 2 т. / В. Верига
ред. – Жовква: Місіонер, 1998. – Т.1. – 524 с.
52. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр.: у 2 т. / В. Верига
ред. – Жовква: Місіонер, 1998. – Т.2. – 502 с.
53. Взаємини урядів Української Народної Республіки та ЗОУНР у
кам’янецьку добу Директорії (липень–листопад 1919 р.) / В. Лозовий // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. праць. —
Львів: Ін - т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. — Вип. 18.
— С. 307 – 313.
54. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко .– Київ-Відень, 1920.
– Ч. 1. – 349 с.
55. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – Київ-Відень, 1920.
– Ч. 2. – 328 с.
56. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – Київ-Відень, 1920.
– Ч. 3. – 535 с.
57. Вол Б.Д. Боротьба за державність України 1917 – 1993: текст лекцій /
Б.Д. Вол, Я.Й. Малик, І.З.Танчин, В.М. Чуприна. – Львів: Ред. - вид. відділ
Львів. ун-ту. 1994. – 127 с.
58. Воцелка Карл. Історія Австрії. Культура, суспільство, політика / Карл
Воцелка; пер. з нім. В.А. Брун-Цеховського, О.І. Величко, В.Н. Ковалева. – М.:
в-во Весь Мир, 2007. – 512 с.
59. Гай-Нижник П.П. Національно-визвольна боротьба і українське
державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії
України початку ХХ ст.) / П.П. Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). –
С.18–23.

186

60. Гай-Нижник П.П. УНР та ЗУНР : становлення органів влади і
національне державотворення (1917 - 1920 рр.) / Павло Гай-Нижник. – Київ: .,
2010. – 304 с.
61. Гессен В. М. (1868 – 1920). Общее учение о государстве : лекции,
читанные в Санкт-Петербургском политехническом институте / В. М. Гессен. –
С-Пб. : Типо-литогр. И. Трофимова, 1912. – 190 с.
62. Гессен В.М. Подданство, его приобретение и прекращение/ В.М.
Гессен. – С-Пб.:[б.и.] 1909. – 448 с.
63. Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний (1917 – 1920 гг.) / А.А.
Гольденвейзер//Революция на Украине по мемуарам белых. – М.; Л:1930. – С.
42.
64. Гончаренко В. Законодавчі органи Австро-Угорської монархії під час
перебування в її складі західноукраїнських земель / В. Гончаренко. // Вісник
Академії правових наук України. – 2005. – №4. – С. 52–60.
65. Гончаренко В.Д. Історія держави і права України: підручник / В. Д.
Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев та ін.; Нац. ун-т "Юрид. академія
України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2013.– 703 c.
66. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку XX
століття / П.С. Гончарук. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.
67. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. в 3 т. – С.ПБ.:[б.и.]

1875, 1876, 1883. [Електронний ресурс] - Режим доступу :

http://constitution.garant.ru/science-work/pre-revolutionar/3988988/ [11.09.2016].
68. Гриб Н.П. Конституції Австрії та Австро-Угорщини і їх застосування у
Галичині (1848-1918 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н.П. Гриб; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Л.:[б.в], 2013. – 20 с.

187

69. Грицак Я. Нариси з історії України: формування української модерної
нації / Ярослав Грицак. – К.: Генеза, 2000. – 360 с.
70. Грушевський М. По шкоді / М. Грушевський // Літературно-науковий
вісник. – 1918. – Т. 72 (кн. XII, груд). – С. 233 – 243.
71. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття. Нариси політичної
історії / Т. Гунчак – К.: Лебідь, 1993. – 288 с.
72. Ґольдельман С. Жидівська національна автономія в Україні 1917 – 1920
/ С. Ґольдельман. – Мюнхен: Дніпрова Хвиля, 1967. – 140 с.
73. Дергачов О. Українська державність у XX столітті: історикополітологічний аналіз / О. Дергачов. – К.: Політ. думка, 1996. – 448 с.
74. Донцов Д. Рік 1918, Київ: документально-художнє видання. — К.:
Темпора, 2002. — 208 с.
75. Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр.: у 2 т. / Д. Дорошенко.
Ужгород:[б.в.],1932. – Т.1. Доба Центральної Ради.– 437 с.
76. Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр.: у 2 т. / Д. Дорошенко.
Ужгород:[б.в.], 1930. – Т.2. Українська Гетьманська Держава 1918 року.,– 423 с.
77. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923: у 2 т.: документально-наук.
ввдання/ Д. Дорошенко, упоряд. К.Ю.Галушко. – К.: Темпора,2002.– 352 с.
78. Доценко О. Літопис української революції: матеріяли й документи до
історії української революції: у 2 т. / О. Доценко. – Львів : [б. в.], 1923. – Т. 2:
Книга 5 (1917–1923) – 400 с.
79. Доценко О. Літопис української революції: матеріяли й документи до
історії української революції: у 2 т. / О. Доценко. – Львів : [б. в.], 1923. – Т. 2:
Книга 4 (1917–1923) – 364 с.
80. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний –
Львів: в-во НТШ, 1991. – 229 с.

188

81. Журнал комиссии о мерах к предупреждению наплыва иностранцев в
западные окраины // Россия. Государственный совет. Департамент законов.
Материалы. – С-Пб.: 1891. – С. 13 – 17.
82. Заикин Г.М. Законы о порядке вступления иностранцев в подданство
России с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в
распоряжениях высших правительственных учреждений и Наместника Его
Императорского Величества на Кавказе; с алфавитно-предметным указателем и
формами прошений, свидетельств, подписок и проч. / Г.М. Заикин. –
Владикавказ: Типогр. Торгового Дома Р. Сегаль и Сыновья, 1915. – 48 с.
83. Законодательные акты 1918 года. Законы Украинской Державы.
(Законы,

постановления,

инструкции,

циркуляры).

–

Одесса:

Практ.

правоведение, 1918. – Вып. 5 (апрель – июнь). – 38 с.
84. Захарченко П. П. Історія держави та права України: підручник / П. П.
Захарченко. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.
85. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті /
Інс-т українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.:
Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів: [б. в.], 2009. – 350 с.
86. Заяць О. А. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад,
походження / О. А. Заяць. – Київ; Львів, 2012. – 558 с.
87. Збірник законів, розпорядків та обіжників, проголошених Державним
Секретаріатом Західно-Української Народної Республіки. – Станіславів: [б. в.],
1918. – 50 с.
88. Исламов Т. М. История Венгрии: в 3 томах / Т. М. Исламов, Пушкаш
А.И., Шушарин В.П. – М.: Наука, 1971. – 2210 с.
89. Исламов Т. М. Краткая история Венгрии / Т. М. Исламов, А. И.
Пушкаш. – М.: Наука, 1991. – 608 с.

189

90. Іванов В. М. Історія держави і права України: підручник / В.М. Іванов. –
К. : МАУП, 2007. – 552 с.
91. Історія держави і права України: підручник / за ред. А. С. Чайковського.
— К: Юрінком Інтер, 2003. — 495 c.
92. Історія України. 1917-1923: у 2 т.: Документально-наукове видання/
упоряд. К.Ю. Галушко. – К.: Темпора, 2002. - 352 с.
93. Карпенко О. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923:
Історія / О.Карпенко. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. – 628 с.
94. Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права.: учебник. В 3 ч. /
С.Ф. Кечекьян. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – ч.1: Древний мир. Вып.
1. Древний Восток и Древняя Греция. – 216 с.
95. Кикоть В.Я. Российское гражданство : учеб. пособие / В.Я. Кикоть,
А.С. Прудников, И.Н. Зубов и др.— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. – 384 с.
96. Кіселичник В. Львівське міське право: поняття, джерела, періодизація
та зміст/Кіселичник В. // Вісник ЛНУ. – 2004. – №39. – С.102 – 110. – Серія
юридична.
97. Кобилецький

М.

М.

Правовий

статус

міського

населення

за

маґдебурзьким правом / М. М. Кобилецький. // Вісник ЛНУ. – 2009. – №49.– С.
34–40. – Серія юридична.
98. Кобилецький М. М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР :
навч. посіб. / Микола Кобилецький. – Львів : Юрид. ф-т ЛДУ ім. І. Франка,
1998. – 60 с.
99. Колобова К. М. Древняя Спарта (X – VI вв. до н. э.) : учеб. пособ. / К.
М. Колобова. – Л.:[б.и.], 1957. – 32 с.
100. Конституційні

акти

України.

1917–1920.

України. – К.: Філос. і соціолог. думка, 1992. —272 с.

Невідомі

конституції

190

101. Копиленко М. Еволюція українського конституціоналізму : з досвіду
конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави/ М.
Копиленко, О. Копиленко // Право України.– 1992. – №6. – С.36-42.
102. Копиленко О.Л. «Сто днів» Центральної Ради / О.Л. Копиленко – К.:
«Україна», 1992. – 204с.
103. Копиленко О.Л. «Українська ідея» М. Грушевського: Історія і
сучасність: монографія / О. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1991. - 184 с.
104. Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917-1920:. навч. посіб. /
О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
105. Копиленко О.Л. З історії законодавства про громадянство України / О.
Л. Копиленко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.:
Парлам. вид-во, 2001. – 72 с.
106. Коркунов Н.М. Русское государственное право. – 8-е изд., стереотип. –
С-Пб.: Типогр. Стасюлевича, 1914. – Т.1: Введение и общая часть. – 633 с.
107. Коркунов Н.М. Укоренение иностранцев и прекращение подданства
[Электронный ресурс] / Н.М. Коркунов. – Режим доступа: //
http://search.rsl.ru/ru/record/01003670604 [11.09.2016].
108. Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів до кінця XX
століття: навчально-метод. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький ; Одеська держ.
Юрид. академія. – О.: АстроПринт, 1999. – 256 с.
109. Костицький М. В. Західноукраїнська Народна Республіка (1918–1923
рр.) / М. В. Костицький, Б. Й. Тищик. – Львів: [б.в.], 1992. – 98 с.
110. Костів К. Конституційні акти відновленої Української Держави 19171919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Торонто, 1964. – 186 с.
111. Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918-1919 / А.
Крезуб. – Нью-Йорк: Око, 1966. – 179 с.

191

112. Кудлай О. Б. Створення та діяльність народного міністерства
міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917— квітень
1918 рр.). – К., 2008. – 116 с.
113. Кудряшов И.В. Римское право: конспект лекций / И.В. Кудряшов. –
М., 2004. – 128 с.
114. Кузищин В.И. История Древней Греции / В.И. Кузищин. – М.: Высш.
шк., 1986. – 382 с.
115. Кузьма О. Листопадові дні 1918р. / О. Кузьма. – Львів, 1931. – 307 с.
116. Кульчицький В.С. Історія держави і права України: підручник / В.С.
Кульчицький, Б.Й. Тищик. – К.: Видавн. дім «Ін Юре», 2007. – 624 с.
117. Куплеваский Н.О. Русское государственное право: в 2 т./ Н.О.
Куплеваский. – Х., 1902. – 357 с.
118. Курцик Р. «Народна Війна» Путівник до експозиції / Р. Курцик. – К.:
Укр. видавн. спілка, 2011. – 249 с.
119. Кутафин О.Е. Российское гражданство. Монография / О.Е. Кутафин. –
М.: Юристъ, 2003. –587 c.
120. Лазарєв В.В. Основні етапи становлення і розвитку інституту
громадянства / В. В. Лазарєв // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 113 – 118.
121. Левицький К. Великий зрив. До історії української державности від
березня до листопада 1918р. на підставі споминів та документів / К. Левицький.
– Львів, 1931. – 149 с.
122. Лизогуб В.А. Законодавство про основні політичні і громадянські
права і свободи підданих Російської імперії у другій половині XIX - на початку
XX століття : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 /
В.А. Лизогуб. – Х., 2004. – 189 с.
123. Лісна І.С. Становлення державності в Галичині (1918-1923 рр.):
монографія / І.С. Лісна. – Т., 2001. – 92 с.

192

124. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920 / М. Лозинський. – Відень:
[б.в], 1922. – 228 с.
125. Луцький М.І. Право і система законодавства Західно-Української
Народної Республіки: монографія/ М.І. Луцький. – Івано-Франківськ: Симфонія
форте, 2015. – 412 с.
126. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 19171921/ І. Мазепа. 
Мюнхен : Прометей, 1950. – Ч.1: Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія,
– 1950.  209 с.
127. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн :
навч. посіб. / В. С. Макарчук. - К.: Атіка, 2001. – 592 с.
128. Макарчук С.А. Українська Республіка галичан: нариси про ЗУНР. –
Львів: Світ, 1997. — 192 с.
129. Мельник

М.

Українська

держава

1917-1920

років

у

світлі

міжнародного права / М. Мельник. – Лондон, 1973. – 123 с.
130. Мещеряков А. В. Институт гражданства: возникновение, содержание,
типы

[Электронный

ресурс]

/

А.В.

Мещеряков.

–

Режим

доступу:

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=183363 [11.09.2016].
131. Мироненко О. М. Думки про визволення України / О. М. Мироненко.
– Лондон, 1967. – 199 с.
132. Мироненко О. М. Українська національна революція / О. М.
Мироненко. – Мюнхен; Лондон; Торонто: На варті, 1951. – 32 с.
133. Мироненко
конституціоналізму

О.М.
1917-1920

Витоки
рр.

українського

революційного

Теоретико-методологічний

аспект:

монографія / О. М. Мироненко. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2002. –
260 с.
134. Мироненко О.М. Світоч української державності: політично–правовий
аналіз діяльності Центральної Ради/ О.М. Мироненко. – К.: [б.в.], 1995. – 328 с.

193

135. Мірчук П. Українська державність 1917 – 1920 / П. Мірчук. –
Філадельфія, 1967. – 400 с.
136. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань
1917-1922 рр. (Про що "історія мовчить"): у 2 т. / Р. Млиновецький. – Торонто:
Гомін України, 1970. – Т.1. – 568 с.
137. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань
1917-1922 рр. (Про що "історія мовчить"): у 2 т. / Р. Млиновецький. – Торонто:
Basilian Press, 1973. – Т.2. – 670 с.
138. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій /
Державна податкова адміністрація України; АДПСУ/ І.Д. Мудрак. – Ірпінь,
2001. – 232 с.
139. Музиченко, П. П. Історія держави і права України: навч. посіб. / П. П.
Музиченко. – 5-те вид., виправ. і доповн. – К.:Т-во "Знания"; КОО, 2006. – 437 с.
140. Мыш М.И. Об Иностранцах в России/М.И. Мыш – С-Пб.,1888. – 458 с.
141. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. / І.
Нагаєвський. К.: Укр. письменник, 1993. – 413 с.
142. Николаев В. Б. Подданство Российской Империи, его установление и
прекращение (историко-правовой анализ) : дисс. на соискание учёной степени
канд. юр. наук : 12.00.01 / Николаев Владимир Борисович. Нижний Новгород:
[б.и.], 2008. – 205 с.
143. Орач Є.М. Римське приватне право: підручник / Є.М. Орач, Б.Й.
Тищик. – К.: Ін Юре, 2012. – 392с.
144. Панич Н. Цивільний кодекс Австрії 1812 р. та його застосування на
території Галичини / Н. Панич // Вісник Львівського ун-ту. – 2008. – Вип. 47. –
С.50 – 55. – Серія юридична.
145. Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики) / Л.Г.
Печатнова – С-Пб.: Гуманитарн. академия, 2002. – 510 с.

194

146. Підопригора О.А. Римське право: підручник/ О.А. Підопригора, Є. О.
Харитонов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 512 с.
147. Полное Собрание Законов 1649 – 1825 г. [Електронный ресурс]. Т. 29.
– № 22533. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
148. Полное Собрание Законов 1649 – 1825 г. [Електронный ресурс]. Т. 6. –
№ 3778. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
149. Полное Собрание Законов 1649 – 1825 г. [Електронный ресурс]. Т. 6. –
№ 3778. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
150. Полное Собрание Законов 1825 – 1881 г. [Електронный ресурс]. Т. 27.
– № 25944. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
151. Полное Собрание Законов 1825 – 1881 г. [Електронный ресурс]. Т. 39.
– № 40588. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
152. Полное Собрание Законов 1825 – 1881 г. [Електронный ресурс]. Т. 1. –
№ 121. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
153. Последние новости.– 1919.– 24 янв.;Україна (Київ). – 1919.– 21 січ.
154. Проект Автономного статуту України // Всеукраїнський національний
конгрес,

1917р.

[Електронний

ресурс]

–

Режим

доступу:

http://nbuviap.gov.ua/asambleya/vseukr_naz_kongress_1917.php [11.09.2016].
155. Реєнт О.

Павло Скоропадський / О. Реєнт. — К.: Видавн. дім

«Альтернативи», 2003.– 304 с.
156. Республіканські вісті (Вінниця). – 1918. – 29 листопада.
157. Свежинський П. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX на початку XX ст. / Петро Володимирович Свєжинський . – Львів : Вид-во
Львів. ун-ту ім. І. Франка, 1966 . – 192 с.
158. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918/ П.
Скоропадський; голо. Ред. Я. Пеленський.— Київ; Філадельфія, 1995. — 493 с.

195

159. Смолій В.А. Нариси історії української революції 1917–1921 років: у 2
кн. / В.А. Смолій; Нац. академія. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наук.
думка, 2011 . – 390 с.
160. Смородин Н. М. История развития гражданства / Н. М. Смородин, В.
Н. Калинин // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. – №4. –
С. 145 – 149.
161. Социальная философия : словарь / сост. В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов.
– М.: Академ. проект, 2003. – 556 с.
162. Стахів М.

Україна в Добі

Директорії

Української Народної

Республіки: у 7 т./ М. Стахів. –Скрентон, 1963. – Т.2: Україна між двома
силами. – 248 с.
163. Суржинський М.І. Основні етапи становлення та розвитку інституту
громадянства в Україні / М.І. Суржинський – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, 2006. – С. 186 – 192.
164. Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посіб./ І. Я.
Терлюк. – К. :Атіка, 2011. – 944 с.
165. Тимошевський

В.

Історія

української

влади

1917–1919/

В.

Тимошевський – Відень, 1920. – 32 с.
166. Тищик Б. Й. Законотворча діяльність та державний устрій ЗахідноУкраїнської Народної Республіки (1918–1919рр.). / Б.Й. Тищик // Галичина:
Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – 2001. – № 5 – 6. – С.195 – 202.
167. Тищик Б. Й. Історія держави і права Австрії та Австро - Угорщини (X
ст. – 1918 р.). / Б. Й. Тищик. – Львів, 2001. – 79 с.
168. Тищик

Б.

Й.

Конституційне

законодавство

Західноукраїнської

Народної Республіки / Б. Й. Тищик // Науковий збірник УВУ. – Мюнхен; Львів,
1995. – С.303 – 307.

196

169. Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923):
Історія держави і права / Б. Й. Тищик. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.
170. Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923 / Б.
Й. Тищик, О. А. Вівчаренко. – Коломия: Світ, 1993. – 120 с.
171. Тищик Б.Й. Історія держави і права України: акад. курс: підручник / Б.
Й. Тищик, І.Й. Бойко. – К.: Ін Юре, 2015. – 808 с.
172. Тодика Ю. М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект
: навч. посіб. / Ю.М. Тодика. – Х. : Факт, 2002. –278 с.
173. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2 т. – К.:
Наукова думка, 1996. - Т.1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 558 с.; 1997. – Т. 2: 10
грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – 421 с.
174. Урочиста Обітниця Директорії Української Народної Республіки.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kp-os.com.ua/fakti/53urochista-obitnicja-direktoriji-unr [11.09.2016].
175. Усенко І.Б. Закони про громадянство Української Народної Республіки
[Електронний ресурс] / І.Б. Усенко // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й.
НАН України; Ін-т історії України. – К.: В-во Наукова думка, 2005. – 672 с.: іл.
176. Феденко П. Історія революції (1917-1921). у 2 т. / П. Феденко. – [б.м.].
– Т.2. Влада П. Скоропадського. – 14 с.
177. Феденко П. Історія революції (1917-1921): у 2 т. / П. Феденко. – [б.м.].
– Т.1. Центральна Рада. – 29 с.
178. Федорко В. Спогади з часів визвольної боротьби 1917 – 1921 років / В.
Федорко. – Мельборн: Союз Укр. Комбат. Вікторії, 1973. – 24 с.
179. Хараджа О.О. Історія становлення принципу єдиного громадянства в
Україні / О.О. Хараджа // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 209-214.
180. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 19171920: у 4 ч. / П. Христюк. – Відень, 1921. – Т. 1.- 152 с.

197

181. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 19171920: у 4 ч. / П. Христюк. – Відень, 1921. – Т. 2. – 204 с.
182. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 19171920: у 4 ч. / П. Христюк. – Відень, 1921. – Т. 3. – 160 с.
183. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 19171920: у 4 ч. / П. Христюк. – Відень, 1921. – Т. 4. – 192 с.
184. Цьольнер Еріх. Історія Австрії / Еріх Цьольнер; пер. з нім. Роман
Дубасевич, Христина Назаркевич, Анатолій Онишко, Наталя Іваничук. – Львів:
Літопис, 2001. – 712 с.
185. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Общее государственное
право / Б.Н. Чичерин – М.: Типог. т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1894.–Ч.1.– 492 с.
186. Чубатий М. Державний лад на Західній Области Української Народної
Республіки / М. Чубатий. – Львів, 1921. – 40 с.
187. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма / М.
Шаповал – Прага: Вільна спілка, 1928. – 335 с.
188. Шауро И. Г. Возникновение и развитие института подданства в России
в XVI – начале XX вв. : автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. юрид.
наук : спец. 12.00.01 "Теория и история права и государства, история учений о
праве и государстве" / И.Г. Шауро – М.: [б.и.], 2013. – 27 с.
189. Шевчук С. Пора сказати правду про наші Визвольні Змагання
добитися волі для Галицької землі 1918–1939/С. Шевчук. –Торонто,1965.– 280 с.
190. Шухевич С. За гетьманських часів в Одесі / С. Шухевич // Історичний
календар-альманах «Червоної калини» на 1931 рік.– А., 1930.– С. 49.
191. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона : в 84 т. —
С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1901. – Т. XVIА (32): Коялович — Кулон. – 501с.
192. Яковлів А. Основи Конституції У.Н.Р. / А. Яковлів. – Нью-Йорк: Укр.
вид-во "Говерля", 1964. – 63с.

198

193. Яневський Д.Б.

Конституційні акти Західноукраїнської Народної

Республіки [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії
України. - К.: В-во «Наукова думка», 2008. - 568 с. – Режим доступу:
http://www.history.org.ua/?termin=Konstitutsіynі_Akti_Zunr [11.09.2016].
194. Ярославин С. Визвольна боротьба на Західно-Українських землях у
1918–1923 рр. / С. Ярославин. – Філадельфія, 1956. – 183с.
195. Bereny A. Der Erwerb und der Verlust der ungarischen Staatsbürgerschaft
/A. Bereny, F. Tarjan.– Leipzig: Duncker & Humblot,1906.–184 s.
196. Figes О. A Peoples Tragedy The Russian Revolution. 1891—1924. / O.
Figes – London, 1996. – 923 p.
197. Fischer H. Eine kleine Geschichte Ungarns / Holger Fischer. – Frankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag, 1999. –304 s.
198. Hanak P. Ungarn in der Donaumonarchie. Probleme der bürgerlichen
Umgestaltung eines Vielvölkerstaats / Peter Hanak. – Wien: 1984. – 468 s.
199. Heindl W. Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht
und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie (1750- 1867) / W.
Heindl, E. Sauer. – Wien, 2000. – 972 s.
200. Hirschhausen

U.

Imperialer

Inklusion

zur

nationalen

Exklusion

Staatsbürgerschaft in ÖsterreichUngarn 1867-1923/Ulrike von Hirschhausen., 2007. –
43 s.
201. Karminski F. Zur Codification des österreichischen Staatsbürge rschaftsrechtes. Eine staatsrechtliche Studie / Fritz Karminski. – Wien, 1887. – 129 s.
202. Langhoff L. Staatsbürgerschaft und Heimatrecht in Österreich / Lukas
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Закон Центральної Ради «Про громадянство Української Народної
Республики» (2 березня 1918 р.)
§ 1. Громадянином Української Народної Республіки вважати кожного, хто
родився на території України і зв'язаний з нею постійним перебуванням та на
цій підставі бере собі свідоцтво приналежності своєї до громадян Української
Народної Республіки.
§ 2. Громадяни Республіки зобов'язані підтримувати державу всіма силами
і засобами, коритись її законам, боронити від ворогів і підтримувати добрий
лад, порядок, свободу, рівність, справедливість.
§3. Тільки громадяни Республіки користатимуться з усієї повноти
громадянських і політичних прав, беруть участь в орудованні державним і
місцевим життям через пасивну і активну участь в виборах до законодавчих
установ і органів місцевого самоврядування і мають права служби в державних
і державно-громадських установах.
§ 4. Для відібрання свідоцтва про приналежність до громадян Української
Народної

Республіки

мешканці

Української

Народної

Республіки,

які

відповідають умовам § 1, мають на протязі 3 (трьох) місяців від дня
опублікування цього закону зложити урочисто клятви (торжественное
обещание) на вірність Українській Народній Республіці в порядку, визначеному
окремим законом.
§ 5. Хто з визначених в § 1 цього закону осіб не захоче бути громадянином
Української Народної Республіки, повинен на протязі 3 (трьох) місяців від дня
опублікування цього закону подати про це заяву по місцю проживання
місцевому комісарові з визначенням, до громадян якої держави він належатиме,
і комісар видає тимчасове посвідчення на перебуття на території Республіки,
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коли б признав це можливим, на термін не більше 3 (трьох) місяців. § 6.
Прохання про прийняття в громадянство Республіки осіб, які не відповідають
умовам § 1, подають по місцю проживання прохача місцевій владі, а за
кордоном Української Народної Республіки — її представникові, а ті з своїм
заключениям передають прохання народному міністрові внутрішніх справ,
який остаточно вирішує справу про прийняття прохача в громадянство
Республіки.
§ 7. Подавати прохання про прийняття в громадянство Республіки, згідно з
§ 6, можуть особи, що постійно прожили 3 (три) роки на території Республіки,
не помічені були ніколи в діяльності, спрямованої проти Української Держави,
і до того тісно зв'язані з її територією своїм промислом чи заняттям.
§ 8. Особи, які не прожили останніх 3 (три) роки на території України, але
можуть документами довести тісний зв'язок з Україною, також мають право
подавати прохання про прийняття в громадянство Української Народної
Республіки на протязі 6 (шести) місяців від дня опублікування цього Закону для
країн поза Європою, а після цього вони підпадають вимогам.
§ 9. Жінки слідують громадянству чоловіків, оскільки не заявили
противного протягом термінів, вказаних цим Законом в відповідних випадках.
Діти до повноліття слідують громадянству батька, але від 14 (чотирнадцяти) літ
можуть заявити про своє громадянство самостійно.
§ 10. Громадянин Української Народної Республіки не може бути
громадянином іншої держави.
§11. Громадяни інших держав для тимчасового перебування на території
Республіки повинні одержати від місцевої влади посвідчення, але на термін не
більше 6 (шести) місяців.
§ 12. Громадянин Української Народної Республіки має право зрікатися
громадянства Української Народної Республіки і через рік після того, як
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подасть про це заяву місцевій владі про приналежність, вказавши при цьому, в
громадянство якої держави він переходить, він позбавляється прав і
звільняється від обов'язків українського громадянства.
3 оригіналом згідно: Голова УЦР Грушевський Секретар УЦР Чєчель
Народна воля. — 1918. — 16 березня.
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Додаток 2
Закон Центральної Ради «Про реєстрацію громадянства Української
Народної Республіки» від 4 березня 1918 року
1. Приналежність до громадянства Української Народної Республіки
повинно

реєструватися

в

книгах

громадянства

Української

Народної

Республіки при волосних та міських управах на протязі 1 (одного) місяця з дня
повідомлення про се комісаром волосної та міської управи.
2. Згідно § 4 закону про громадянство Української Народної Республіки,
кожний громадянин Республіки повинен скласти урочисте приречення за
власноручним підписом, а в разі неписьменності за підписами двох свідків,
причому підписує і реєструючий.
3. В разі бажання людності скласти також і релігійну присягу, духовні
особи кожної віри приводять до то! присяги людність по повідомленні
повітового комісара і подають у відповідні управи списки осіб мужеського і
женського полу так дорослих, як і дітей по 14 літах, що взяли присягу. Про се
теж робиться помітка в книгах громадянства.
4. Реєструється громадянство занесенням:
1) або по книгах громадянства, де про кожного громадянина повинно
записати на окремому аркуші, нумерованому і зазначеному порядковим
числом;
2) або на окремих аркушах. В обох випадках мають складатися також і
короткі алфавітні покажчики громадян з означенням, на якій сторінці, аркуші і
за яким номером зареєстровано громадянина.
5. Реєстрація відбувається на місці постійного перебуття громадянина.
6. Кожний сам повинен заявитися до реєстрації і підписує акт або за нього
підписує 2 свідків.
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7. Кожний повинен привести свідків чи подати докази того, що він
відповідає умовам § 1 закону про громадянство і тому повинен бути
зареєстрований яко громадянин Української Народної Республіки; коли
громадянин постійно перебуває там, де уродився, то може представити лише
свідків.
8. Посвідчення про дітей по 14 літах до повноліття можуть дати і батьки чи
опікуни; діти до 14 літ не реєструються.
9. Акт реєстрації підписує і той, хто реєструє.
10. Заявляти про реєстрацію можна і на письмі, і на словах; як письменна,
так і словесна заява оплачуються гербовим побором на 2 гривні або 1
карбованець. Марки наклеює і погашає той, хто реєструє. Коли б бракувало
марок, побір береться грішми, про що означається на акті. Гроші записуються в
прибуткові книги і вносяться до Державної скарбниці.
11. Зареєстрованому видається свідоцтво приналежності до громадянства
Української Народної Республіки. Свідоцтво оплачується окремо, в розмірі,
вказанім в § 10.
12. Так само, як зазначено в попередніх §§, має реєструватися і
громадянство тих, хто не відповідає умовам § І закону про громадянство і
вступає в громадянство Республіки на підставі §§ 7, 8 закону про громадянство.
13. Про позбавлення громадянства чи про вихід з громадянства, згідно
закону про громадянство, має бути зроблена в актах відмітка по повідомленні
чи судових властей, чи тих, хто дозволив вихід з громадянства.
14. За неправдиві заяви про громадянство, за подання неправдивих
відомостей, за неправдиві посвідчення, як і за неправильну реєстрацію,
винуваті караються 6 місяцями тюрми.
3 оригіналом згідно: Голова УЦР Грушевський Секретар УЦР Чєчель
Народна воля. — 1918. — 16 березня.
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Додаток 3
Закон Гетьмана Павла Скоропадського
«Про громадянство Української Держави» від 2 липня 1918 р.
I.1) Під громадянством Української Держави розуміється та державноправна приналежність людини до неї, що надає особі права та обов’язки
українського громадянина.
2) Громадянину Української Держави забороняється одночасно бути
громадянином чи підданим іншої держави.
3) Уся повнота політичних прав в Українській Державі, в тім числі активне
та пасивне право участі в виборах до публічно-правових установ, а також право
державної і публічно-громадянської служби, належить тільки громадянам
Української Держави, але ж на них упадає й обов’язок дбати всіма силами про
добро Української Держави, не жалкуючи для неї навіть свого життя.
Примітка 1. На державних та публічно-громадських посадах чужоземці
можуть служити в тих установах, де це допускається винятковим законом.
Примітка 2. До видання нового закону про державну службу Закони
Російської Держави про цю службу мають чинність і в Українській Державі.
4) Усі Російські піддані, що пробувають на Україні під час видання цього
закону, визнаються громадянами Української Держави. Хто з них не схоче
підлягати цій постанові, той мусить подати про те заяву місцевому старості на
протязі місяця від дня одержання цього закону на місцях для запису в
особливий алфавит підданих і громадян чужих Держав.
Примітка: Особи, які з російського підданства не перейшли до
громадянства Української Держави, повинні одержати від свого уряду
національний документ про свою особу, а до того повинні одержати від
місцевого старости посвідчення на право перебування на Україні, яке дається
на строк не більш як 6 місяців.
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5) Усякий, хто народився на території України, хоча би він постійно
перебував поза межами її, має законне право лічитися українським
громадянином при умові, коли він подасть про те заяву на протязі року після
досягнення повноліття. Повнолітні ж в час видання цього закону повинні
подати таку заяву на протязі року після оголошення закону.
6) Ті особи, котрі самі або їх батьки осіло перебували на Україні або під
час видання цього закону перебувають поза межами її, можуть звернутися на
протязі одного року від дня оголошення цього закону з проханням про
зачислення їх до громадян Української Держави.
Примітка: У випадку пропуску строку, зазначеного в цій статті, прохання
про прийняття до українського громадянства належить до розгляду, коли особа,
яка просить, докаже, що пропуск стався по уважних причинах.
7) Особи, що зазначені в ст.5 і 6 цього закону, прохання свої про
українське громадянство подають на місцях свого перебування найближчим до
них закордонним представникам українського уряду, котрі по розгляді
відповідних доказів видають їм посвідчення про українське громадянство,
одночасно сповіщаючи про списки таких осіб уряд свого краю і влада держави,
при якому вони пробувають. Не забороняється особам, котрі по уважній
причині не мали змоги звернутися до українських представників поза
кордоном, звертатися з відповідними проханнями до адміністраційного відділу
окружного суду по місці свого приїзду на Україну.
8) Інші особи набувають собі право українського громадянства:
а) народженням від громадян Української Держави б) шлюбом чужоземки
з українським громадянином в) усиновленням чужоземця до 17 років
громадянином Української Держави г) натуралізацією.
9) Право громадянства набувається через натуралізацію при умовах:
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а) коли особа має правоздатність та дієздатність б) коли вона перебуває на
території України на протязі 3-х років в) коли вона має спроможність годувати
себе й родину.
10) Крім цього громадянство Української Держави можуть придбати такі
особи: а) Українська громадянка, що пішла заміж за чужоземця, коли цей шлюб
спиниться з ним б) народжені від шлюбу з чужоземцем діти української
громадянки, які після скасування шлюбу залишаються коло матері в)
чужоземці, які скінчили вищу чи середню школу на Україні та не пізніш 2-х
років після скінчення освіти подали прохання про прийняття їх до Українського
громадянства г) чужоземці, які зробили Українській Державі значні послуги.
Перелічені в цій статті особи приймаються в Українське громадянство, коли
оселяться на Україні і зроблять заяву про своє бажання бути українськими
громадянами.
11) Право громадянства, придбане згідно з 8 та 9 ст. ст. цього закону,
поширюється і на дітей осіб, що стали громадянами, коли ті діти не дійшли до
17 років.
12) Всім, хто просить про приймання до Українського громадянства, може
бути відмовлено задоволення їх прохань, коли маються відомості про їх ганебні
вчинки, плямуючі професії або про можливу від них шкоду для Української
Держави.
13) Прохання осіб про приймання до громадянства Української Держави,
виключно осіб, зазначених в ст.5 і 6, подаються до Адміністраційного Відділу
Окружного Суду по місці перебування прохача. При Проханні чужоземцям
чоловічого полу, підлягаючого по закону своєї батьківщини військовій
повинності, повинно бути додано посвідчення про те, що він виконав військову
повинність або від неї вільний. Суд по розгляді прохання з боку всіх умов
надбання прав громадянства учиняє постанову про призначення прохача

208

громадянином Української Держави і після об’яви її прохачеві надсилає копію
цієї постанови до відповідного Губерніяльного Старости.
14) Постанови Суду по справах про громадянство можуть бути оскаржені
до Генерального Суду в 2-тижневий строк прохачем чи Губерніяльним
Старостою. Строк цей лічиться для прохача від дня об’яви йому постанови суду
в остаточній формі, а для губерніального старости – від дня одержання в
Канцелярії його копії постанови Суду; скарги подаються через той
Адміністраційний суд, який склав оскаржену постанову.
15) Коли з боку Губерніяльного Старости не буде надіслано в певний строк
скарги на постанову суду про прийняття до громадянства, Суд видає
зацікавленій людині посвідчення про її українське громадянство.
16) Кожний прийнятий до Українського громадянства в порядкові ст.7 і 13
цього

Закону

повинен

виконувати

присягу

на

вірність

Державі

по

прикладеному до цього тексту.
Примітка: Особи, які по переконанням своїм не визнають присяги, дають
замість неї урочисту обіцянку в засіданні Адміністраційного Відділу
Окружного Суду. Текст цієї обіцянки такий же, як присяги, тільки з пропуском
слів: "та заприсягуюсь".
II. Втрата прав громадянства
17) Право громадянства відпадає, коли громадянин Української Держави
приймає громадянство або підданство іншої Держави.
18) Кожний громадянин Української Держави має право зректися
громадянства України. Але ж те зречення розрішується не раніш як після трьох
років перебування в Українськім громадянстві.
19) Хто без належного дозволу вступить до підданства іншої Держави, той
підпадає карі, зазначеній в I ч. ст.325 "Улож. о Наказ", і йому забороняється
повертання на Україну.
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20) Заява про бажання зректися Українського громадянства подається до
Адміністраційного Відділу місцевого Окружного Суду. В тій заяві з доказом по
документах зазначається, до громадянства чи підданства якої держави прохач
переходить. Коли громадянин Української Держави повинен відбувати
військову повинність, то увільнення від громадянства розрішується тільки після
того, як він документально докаже, що відбув цю повинність або по закону
увільнився від неї. Увільнення від громадянства розрішується тільки тим, за
котрим не лічиться ніяких недоплат по особистих податках.
21) Хто зрікся громадянства Української Держави, той має право прохати
знову про прийняття в громадянство її не раніш, як через 5 років з часу
виключення з громадянства. Виїмки з цього строку можуть бути тільки
зроблені з розрішення Ради Міністрів.
22) Закон про громадянство, якого ухвалено Центральною Радою 2-4
березня 1918 р., скасується.
Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб
В. о. Державного Секретаря Іг. Кістяковський
ДОДАТОК (ЗАПРИСЯЖНЕ ОБІЦАННЯ)
Обіцяю та заприсягуюсь бути завжди вірним Українській Державі, як своїй
батьківщині, охороняти інтереси Держави і всіма силами своїми допомагати її
славі і розцвіту, не жалкуючи для цього навіть і свого життя.
Обіцяю та заприсягуюсь не визнавати другої Батьківщини, крім
Української Держави, щиро виконувати всі обов’язки громадянина її, коритися
її Правительству і всім підставленим од нього властям, завжди маючи на думці,
що добро та розцвіт моєї Батьківщини мусять бути для мене вище моїх
особистих інтересів.
Примітка: Особи, які не визнають присяг, дають урочисту обіцянку
такого-ж змісту, але без слів: "та заприсягуюсь".
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Додаток 4
Закон про горожанство на Західній Области Української Народної
Республіки
Від 8 квітня 1919 року
Українська Національна Рада постановила:
І. Особи, які в часі оповіщення сього закона мають право своїни в одній з
громад Західної Области Української Народної Республіки, є горожанами
Української Народної Республіки.
Вони перестають бути горожанами, як до дня 20. мая 1919 року зложать
заяву, що почувають ся до горожанства іншої держави.
Такої заяви може політична власть І. інстанції не приймати, коли
заявляюча сторона сею заявою хоче лише ухилитися від горожанських
обов’язків.
Службовці, які відказалися зложити службове приреченнє українським
властям, а хочуть остати українськими горожанами, мають в тій самій речинци
зложити заяву вірності Українські Народній Республіці.
Незложення сеї заяви потягає за собою утрату горожанства.
ІІ. Особи, які мають право горожанства на Придніпрянській Україні є тим
самим горожанами Західної Української Народної Республіки.
ІІІ. Чужинці і ті особи, які не мають права своїни, однак мають в одній з
громад Західної Области Української Народної Республіки постійний осідок
найменше від 5 літ, можуть набути права горожанства на сій области після
дотепер обов’язуючих постанов про набуте горожанство.
Перерва або зміна місця осідку з причини воєнних подій не шкодить в
набуттю горожанських прав та обов’язків.
ІV. Всім іншим особам може Державний Секретаріат внутрішніх справ на
їх просьбу, внесену до політичної власти І. інстанції, признати право
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горожанства на Західній Области Української Народної Республіки, як
матимуть за собою вимоги з § 30. ц.з., одна з громад прийме їх в свою звязь і
зложать заяву вірності Українській Народній Республіці.
Від відмовного рішення Державного Секретаріату внутрішніх справ має
сторона відклик до Виділу Української Національної Ради. Державний
Секретаріат відбере надане право горожанства як вийде на яв, що законні
вимоги в хвили признання не існували.
V. Ті особи, яким інша держава признала своє право горожанства, а вони
до тепер мали право своїни в одній з громад Західної Области Української
Народної Республіки і дальше мешкають на тій области, не можуть через
прийняте горожанства в іншій державі ухилити ся від горожанських обов’язків
Західної Области Української Народної Республіки.
VI. Поставлені в § 1. заяви має складати ся усно або письменно в повітовій
політичній власти місця осідку особи. Невласновільні особи складають сю
заяву через своїх заступників. Зложенє заяви має політична власть на жаданє
сторони посвідчити.
VII. Заяви вірності і їх прилоги є вільні від стемплевих оплат і
належитостий. Подання о признанє права горожанства підлягають, крім
приписаних до тепер стемплевих належностей, оплаті від 100-2000 К. в міру
маєткових відносин патента.
VIII. Обов’язуючі до тепер постанови про набуте права своїни і
горожанства, та їх виконуванє і утрату остають в правній силі, оскільки не є
змінені сим законом.
IX. Сей закон обов’язує з днем його оповіщеня, а його виконанє поручає ся
Державному Секретаріатові внутрішніх справ.
За Виділ Української Національної Ради:
Др. Горбачевський, в.р.

Др. Петрушевич, в.р.
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Додаток 5
З урахуванням перекладу на українську мову і змін згідно сучасного
правопису. (Шандала О.О.)
Законопроект
Про Громадянство Української Народної Республіки
І. Вступ в громадянство
1. Громадянами Української Народної Республіки вважаються всі без
виключення піддані колишньої Російської імперії, які народились на території
України, чи які мають на ній в день опублікування цього закону постійне
проживання.
Примітка: особи, не бажаючі перейти в підданство Української Народної
Республіки повинні подати про це протягом шестимісячного строку відповідну
заяву Комісару, чи особі, яка його заміняє по місцю проживання.
2. Іноземці, бажаючі вступити до громадянства УНР подають про це
прохання Комісару чи особі, яка його заміняє по місцю свого проживання. При
проханні повинні бути представлені докази:
а) що прохач проживав останні 3 роки на території України і
б) він не обтяжений судовим вироком у кримінальній справі.
Примітка: тимчасові відлучення з території України за останні 3 роки до
уваги не беруться.
3. Комісар, чи особо, яка виконує його обов’язки, розглядає на протязі
двох тижнів прохання і надані докази, приймає постанову про задоволення чи
відмову у проханні. В постанові повинно бути вказані міркування на яких воно
основане.
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4. Під час розгляду доказів Комісар, чи особа, яка виконує його обов’язки,
не виносячи постанови може витребувати в прохача додаткових доказів,
відводячи йому на це строк від одного до трьох місяців.
5. Копія постанови про відмову в прийнятті до громадянства надсилається
прохачу з вказівкою на порядок і строк оскарження.
6. Жалоби(оскарження) на вказану в ст.3 постанову подається в указаний з
дня отримання копії даної постанови строк, через Комісара в Адміністративне
відділення окружного суду, яке постановляє остаточне по цій справі рішення,
яке не підлягає подальшому оскарженню.
7. Комісар, який получив скаргу, направляє її в семиденний строк разом зі
всією справою до окружного суду.
8. Про день засідання окружний суд повідомляє прохача повісткою. При
розгляді справи прохач самостійно чи через повіреного може давати словесні
пояснення і надавати нові докази, чи посилатись на такі. Якщо докази
знаходяться в справах Державної чи громадської установи, то суддя по
клопотанню прохача, видає йому свідоцтво з зазначенням строк на їх
отримання, або на пересилку таких безпосередньо в суд. Неявка прохача не
зупиняє розгляд і рішення по справі.
9. Доказом проживання іноземця на території України служать і показання
свідків.
10. Жінки і діти, які знаходяться на утриманні батьків, неповнолітні діти,
слідують громадянству своїх чоловіків і батьків.
ІІ. Реєстрація Громадян
11. Громадяни УНР реєструються в особливо підготовлених книгах, які
залишаються на зберіганні в канцеляріях волосних і міських управ.
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12. Зареєстровані громадяни отримують, по бажанню свідоцтво про
приналежність до громадянства УНР за підписом і печаткою відповідної
волості чи міської управи.
13. Прохання і документи, які подавались по справі про громадянство
також видаються після сплати гербового збору.
14. Міністр Внутрішніх Справ повинен видавати в роз’яснення цього
закону, детальні правила про час, місце і порядок його внесення, про форму
свідоцтва, про форму, порядок ведення і зберігання реєстраційних книг та інше.
ІІІ. Права і обов’язки громадян та іноземців
15. Громадяни УНР користуються повнотою громадських та політичних
прав, приймають участь в управлінні державою через активне і пасивне право
обиратись в законодавчі і адміністративні/ центральні і місцеві/ державні
установи. У відповідності з

цим громадяни УНР зобов’язані підтримувати

державу всіма силами і засобами, захищати її від ворогів, охороняти цілісність і
недоторканість її території і підтримувати існуючий в державі державний і
суспільний устрій.
16. Іноземці не користуються лише політичними правами і не беруть
участь в управлінні державою. Громадянськими правами такими як: правом
постійного і повсюдного проживання, правом торгівлі і промислу,

правом

купувати нерухоме і рухоме майно, правом судового захисту та іншими
правами вони користуються в повній мірі на рівні з громадянами на основі
взаємності. Натомість іноземці звільняються від обов’язків покладених
політичними правами.
Примітка 1: Коло і межі прав і обов’язків, як громадян так і іноземців, які
проживають на території України викладені в основних законах УНР.
Примітка 2: Міністерству Внутрішніх Справ за згодою з Міністерством
Іноземних

Справ

надається

право

видавати

правила

про

реєстрацію
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проживаючих на території України іноземців, про порядок видачі їм свідоцтв
на проживання, про строки цих свідоцтв, про обмін їх на нові та інше.
IV. Припинення громадянства
17. Громадянство УНР втрачається з вступом в громадянство другої
держави. Громадянин УНР , який вступив в громадянство іншої держави,
повинен подати про це заяву Комісару тої губернії в якій він був
зареєстрований. При подачі заяви повинні бути представлені докази, що за ним
жодних грошових чи особистих зобов’язань по відношенню до УНР не
числиться. Якщо представлені докази будуть визнані достатніми, Комісар видає
заявнику звільняюче свідоцтво і одночасно з ним розпоряджається про
вчинення відповідної відмітки в реєстраційній книзі.
V. Цей закон вступає в дію через місяць після підписання мирного
договору між УНР і Республікою Росією.
Член Української Центральної Ради
М. Гросман /Від фракції Сіоністів/
20 квітня 1918 року.
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Додаток 6
Законопроект Директорії
«Про Громадянство Української Народної Республіки»
1. Громадянство Української Народної Республіки є державноправна
належність людини до УНР що надає їй права та обов’язки українського
громадянина.
2. Повнота політичних прав в УНР, а також право державної публічногромадянської служби належать тільки громадянам УНР разом з тим на них
упадає і обов’язок виконувати повинності та всі її закони і дбати всіма силами
про її добробут , не жаліючи, для неї навіть свого життя.
3. Громадянин УНР не може одночасно бути громадянином чи підданим
інної держави.
4. Громадянин УНР з днем проголошення самостійності УНР /9/22 січня
1918 року/суть:
1/всі особи української народності, що мешкають в межах УНР і
2/всі особи інних народностей, крім чужоземних підданців, що до дня 1
липня 1914 року не менше як 1 рік стало мешкали в межах УНР та їх діти до 14
років віку; при чому сталість замешкання не визнається за урядовими та
військовими особами бувшої Російської Держави що не народились в межаш
УНР якщо вони до 1 липня 1914 проживали на Україні менше як 5 років:
5. Особи, що не перебували на території України на 9-22 січня 1918 року,
які не підлягають чинності попереднього арт.4-го цього закону, але ж з свого
походження належать до Української нації, також вважатимуться за громадян
УНР, як що вони: повнолітні – до 1 липня 1923 року, а не повнолітній на цей
термін на протязі року по досягненню повноліття подадуть про це відповідну
заяву.
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6. Право українського громадянства набувається : 1/ через народження від
громадян УНР, через шлюб чужоземки з українським громадянином, через
усиновлення чужоземця до чотирнадцяти років громадянином УНР і 2/ через
натуралізацію.
7. Можна просити про прийняття до українського громадянства /арт.6.п.2/
коли особа має правоздатність та дієздатність, перебуває на терені УНР на
протязі п’яти років і, крім того, доведе, що має матеріяльної засоби, необхідні
для утримання себе й своєї родини.
8. Крім цього, громадянство УНР можуть набувати, коли оселяться на
Україні і подадуть відповідну заяву, такі особи а/ українська громадянка, що
пішла заміж за чужоземця, коли цей шлюб буде розв’язано з ним, або коли вона
лишиться вдовою, б/ народженні від шлюбу з чужоземцем діти української
громадянки, які після скасування шлюбу, або овдовіння матері залишаються
коло матері, і в/ чужоземці, які скінчили вищу чи середню українську школу на
Україні, та не пізніше двох років після скінчення освіти подали заяви про
прийняття їх до українського громадянства.
9. Право громадянства придбане арт.6.п2 цього закону, поширюється і на
дружин та дітей осіб, що набули громадянство; що до дітей, то лише в тому разі
коли ці діти не досягли 17-ти років.
10. Прозьби про прийняття до українського громадянства внесені згідно з
арт.арт. 5 та 8 цього закону, незадовольняються вразі, коли цьому заперечують
відомості про ганебні вчинки прохача, цього плямуючу професію або
передбачення про можливу його шкідливість для УНР.
11. Заяви осіб, зазначених в арт. арт.5 та 8 цього закону , про зачислення
до громадянства УНР, подаються Начальникові Губернії зо всіма документами,
якими доводиться їх право.
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Прозьби чужоземців (арт.7) про прийняття їх до громадянства УНР
подаються Міністрові Внутрішніх Справ.
Заяви осіб, зазначених в арт.5, у відповідних випадках можуть подаватись
до належних Дипломатичних Представників УНР за кордоном; в цьому разі
Представники ці повнять функції Начальника Губернії.
12. Заяви, що вступили до Начальника Губернії чи Дипломатичного
Представника УНР за кордоном, або задовольняються ними постановою про
зачислення прохача до громадянства УНР або залишаються без задоволення.
В разі задоволення просьби про зачислення до громадянства УНР,
прохачам, по виконанню ними в установлений спосіб присяги на вірність
Республіці, видається свідоцтво про українське громадянство.
В разі ж залишення заяви про зачислення до громадянства УНР без
задоволення прохачеві надається право оскаржити таку постанову в місячний
термін з дня повідомлення його про це до Міністра Внутрішніх Справ.
13. Міністр Внутрішніх Справ або задовольняє

скаргу на постанову

Начальника Губернії чи Дипломатичного Представника УНР за кордоном або
лишає її без наслідків.
Скарги на розпорядження Міністра в цих справах подаються в місячний з
дня повідомлення прохача термін до найвищого Адміністраційного суду, де
розглядається судовим порядком при участі представника Міністра Внутрішніх
Справ.
14. Прозьби чужоземців (арт.7). Що вступили до Міністра Внутрішніх
Справ згідно з артикулом II цього закону, розв’язуються Міністром
безпосередньо.
Залишення прозьби без задоволення не мотивується.
15. Міністром та Начальником окремих Центральних офіцій надається
право по згоді з Міністром Внутрішніх Справ, вносити до Ради Народних
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Міністрів про прийняття до Українського громадянства чужоземців які зробили
значні послуги Українській Народній Республіці.
16. Кожний прийнятий до українського громадянства, складає в
публічному засіданні Мирового Суду, в районі якого має перебування, або
випадках, що їх зазначено в арт.5 цього закону, на рух Дипломатичного
Представника УНР присягу на вірність республіці по доданому до цього закону
тексту.
Особи які по переконаннях своїх не визнають присягу, дають замість неї
урочисту обітницю. Текст цієї обітниці такий же, як присяги, тільки з
пропуском слів: “та заприсягаюсь”.
17. Прозьби Українських громадян про звільнення з громадянства
задовольняються:
1. коли за ними не рахується жадних залеглостей перед Державним
Скарбом та Місцевим Самоврядуванням.
2. коли ними виконані всі військові обов’язки по військовій повинності.
3. коли забезпечено опікування всіх осіб що знаходяться по закону під
опікою прохачів.
Прозьби про звільнення від громадянства подаються і розв’язуються тим
же порядком, що і прозьби про прийняття до громадянства УНР: відносно
прозьб цих за місяці до моменту розв’язання справи публікується за рахунок
прохача в офіційнім органі УНР та місцевих офіційних і приватних часописах.
18. Особа, що звільнялася від громадянства УНР мусить на протязі пів
року залишити межі республіки; на ліквідацію нерухомого майна надається
річний термін.
19. Особи, що звільнилися від громадянства УНР до 17 річного віку, не
мають права приїхати та оселитися на території УНР, до упливу ними 45 років.

220

Виключення з цього правила розв’язуються Радою Народних Міністрів на
внесення Міністра Внутрішніх Справ, що відбудеться в порузуміннію з
Військовим Міністром.
20. Хто без належного дозволу вступить до підданства іншої Держави, той
підлягає карам зазначеним в законах карних УНР.
21. Примусове позбавлення або обмеження прав громадянина УНР може
відбутися лише внаслідок Судового присуду, що набув законної сили.
22. Закон з дня 2-го липня 1918 року про Громадянство Української
Держави, зі всіма його наслідками касується.
23. Закон цей перевести в життя до його оголошення через посланців. –
Голова Ради Народних Міністрів
Міністр Внутрішніх Справ
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Додаток 7 (Таблиця порівняння характеристик правового
регулювання громадянства в період українського державотворення 19171920рр. )
Держава\\
Характеристика

Українська
Народна
Республіка
(Центральна Рада)

Українська
Держава
(Гетьманат)

Українська
Народна
Республіка
(Директорія)

Західно-Українська
Народна Республіка

Законодавство
Про
громадянство

Закон Про
Громадянство УНР
та Про реєстрацію
громадянства
2, 4 березня 1918
року.
-

Закон Про
Громадянство
Української
Держави
2 липня 1918 року.

Відсутній
власний закон,
продовжував
діяти попередній.

Закон Про Громадянство
на Західній Області
Української Народної
Республіки 8 квітня
1919року.

«право ґрунту»;
Натуралізація.

«право ґрунту»;
натуралізація;
«право крові»;
Шлюб з українцем.

-||-

«право ґрунту»;
Натуралізація.

Проживання на
території держави
3 роки;
Свідчення свідків;
Діти до 14 років і
дружина слідували
за чоловіком.
Для виходу
потрібно подати
заяву, яка після
задоволення
виконується через
1 рік.
Не дозволялось.

Проживання
протягом 3 років;
Наявність
правоздатності і
дієздатності;
Спроможність
прогодувати себе.
Через 3 роки і
відбуття військової
повинності.
Не може набути
громадянства
протягом 5 років.
Не дозволялось.

-||-

Проживання протягом 5
років;
Наявність дієздатності;
Прийняття особи до
відповідної громади.

-||-

Закон не містив
відомостей про вихід, а
лише відмову у набутті.

-||-

Міністерство
Внутрішніх справ.

Адміністративний
Відділ Окружного
Суду .

Не визнавалось,
оскільки, особи не могли
ухилятись від
громадянських
обов’язків в ЗУНР(ст. 5
зак.).
Влада першої
інстанції(Державний
Секретаріат)
Оскарження до Виділу
УН Ради.

Визначення
громадянства
Способи
набуття
громадянства

Умови
натуралізації

Вихід з
громадянства

Питання
подвійного
громадянства

Уповноважений
орган з питань
громадянства

+

-||-

Адміністративний
Відділ
Окружного Суду.

-

