
 

 

Закордонні українці вимагають створення Національної Комісії для публічного експертного та 
громадського обговорення широкого кола питань пов'язаних з подвійним громадянством та 

захистом прав закордонних українців 

13 березня 2017 року Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект 
про внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує позбавити українського 
громадянства осіб, що мають громадянство іншої країни, визначаючи цей законопроект як 
невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.  
 
Законопроект одразу викликав хвилю дискусій, адже стосується великої маси закордонних українців, 
а станом на сьогодні - українська діаспора та закордонні українці найпотужніша сила підтримки 
України на глобальному рівні. 

Члени мережі Global Ukrainians, проактивні українські лідери-експати, одразу долучилися до дискусії  
численними публікаціями, а також провівши у Українському кризовому медіа-центрі 14 березня прес-
конференцію на тему: “Україна – феодальна країна? Хто має право позбавити українців українського 
громадянства?”, у якій взяли участь: 

• Віолета Москалу, PhD, ініціатор та співзасновник мережі Global Ukrainians 
• Альберт Фельдман, директор україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені 

Голди Меїр 
• Михайло Винницький, викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

та Українського католицького університету 
• Володимир Панченко, директор «Агентства розвитку Дніпра» 
• Роман Рубченко, голова правління Асоціаціі Професійний Уряд (PGA) 

 
На початку прес-конференції Віолета Москалу зазначила, що питання подвійного громадянства є 
надзвичайно комплексним та важливим, адже стосується закордонних українців які надають 
безпрецедентну допомогу Україні, у напрямку просування інтересів держави у світі, або щодо 
залучення інтелектуальних та фінансових ресурсів задля реформування та розвитку рідної держави. Та 
обурення викликали не лише статті законопроекту, але і те, що він внесений без будь-якого 
експертного обговорення.  

Михайло Винницький, продовжуючи дискусію, підкреслив, що питання громадянства регулюється не 
лише один законом, але і статтями конституції (зокрема ст. 4 та ст. 25). “Громадянство і паспорт — 
це ідентифікація. Якщо ми позбавимо людей громадянства, то давайте звузимо його до таких 
критеріїв як мова чи зовнішність. Тобто ми забираємо ідентифікаційний маркер, фундаментальний 
документ. Правової колізії в законодавстві не має. За чинним законом - навіть попри громадянства 
інших держав, в правових відносинах з Україною людина з кількома громадянствами буде вважатися 
громадянином України. А за новим проектом він громадянином України не вважатиметься. Тобто 
закон “влізає” в сферу людських прав”, - коментує пан Михайло, додаючи, що законопроект націлений 
на те, щоби покарати депутатів та посадовців за те, що вони набули інше громадянство, але діє 
українська влада за принципом “війна з тарганами атомною зброєю”. 

“Це - абсолютно феодальний закон, який не веде в майбутнє, і не вирішує тих питань, які покликаний 
вирішити, - пояснює Альберт Фельдман. - Навпаки, він відштовхує українські закордонні громади, 
тоді як всі сусідні країни, навіть та ж Росія, роблять кроки для зближення з ними”. 
 



Роман Рубченко наголосив що якщо Україна продовжить приймати закони, які саме так написані, то 
не стане професійною, цивілізованою, ліберальною країною. Необхідним є зупинити цей процес, 
ознайомитись з цим питанням більш комплексно та детально, залучити експертів, вислухати всіх, 
прийняти таке рішення, яке задовольняло б і Україну і громадян, адже інакше цей законопроект нічим 
не відрізняється від скандальних законів 16 січня 2014 року. 
 
Володимир Панченко вбачає можливість вирішення тих проблем, які призвели до такого 
законопроекту, у більш прозорих відомостях про громадянство чиновників, урахуванні особливостей 
призначення осіб до кабміну та інших органів влади. Крім того, важливим є створити нормальні 
передумови для інтеграції тої молоді, яка виїхала на навчання закордоном, а не змушувати їх 
відмовлятися від українського громадянства та повернення на Батьківщину в перспективі. 
 
Учасники дискусії у підсумку підкреслили критичну необхідність національного публічного 
обговорення широкого кола питань пов'язаних з подвійним громадянством та захистом прав 
закордонних українців.  
 
Публікації в ЗМІ по темі: 
Які ризики несе законопроект про припинення громадянства України, Віолета Москалу, доктор філософії 
Університету Лотарингії (Франція), експерт з питань державного управління та міжнародного розвитку, ініціатор 
та співзасновник Global Ukrainians Forum 
Громадське ТВ: https://www.youtube.com/watch?v=6n9FlyVzLqE 
 
Громадянство та національна безпека, Ігор Решетняк, заступник голови Асоціації Ukraine Action (Франція – 
Швейцарія) http://global-ukraine-news.org/2017/03/14/gromadyanstvo-ta-natsionalna-bezpeka/ 
 
Що означає законопроект про подвійне громадянство: інтерв'ю з професором Сергієм Панасюком 
http://ukr.segodnya.ua/ukraine/chto-oznachaet-zakonoproekt-o-dvoynom-grazhdanstve-intervyu-s-professorom-
sergeem-panasyukom-968478.html  
 
Україна – феодальна країна? Хто має право позбавити українців українського громадянства?, Віолета 
Москалу, доктор філософії Університету Лотарингії (Франція), експерт з питань державного управління та 
міжнародного розвитку, ініціатор та співзасновник Global Ukrainians Forum 
http://global-ukraine-news.org/2017/03/14/ukrayina-feodalna-krayina-hto-maye-pravo-pozbavyty-ukrayintsiv-
ukrayinskogo-gromadyanstva/  
 
Законопроект о двойном гражданстве: большая игра президента, Альберт Фельдман, Директор Израильского 
Института Стратегических Исследований Имени Голды Меир, Политолог 
http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3826671/  
 
Цілі села можуть позбутися українських громадян: ризик президентського законопроекту, Гостя студії 
«Громадського радіо» — Ольга Поєдинок, кандидатка юридичних наук 
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/cili-sela-mozhut-pozbutysya-ukrayinskyh-gromadyan-ryzyk-
prezydentskogo-zakonoproektu  
 
Законопроект #6175 про громадянство - виклик Діаспорі, Антоніна Кумка, Волонтер, активіст, президент 
Canada-Ukraine International Assistance Fund, керівник Проекту Підтримки Протезування в Україні 
http://censor.net.ua/blogs/5479/zakonoproekt_6175_pro_gromadyanstvo_viklik_daspor  
 
Mіжнародний досвід щодо питань, пов’язаних з подвійним громадянством та захистом прав закордонних 
громадян: приклад Франції, Віолета Москалу, ініціатор та співзасновник Global Ukrainians Forum 
http://global-ukraine-news.org/2017/03/15/mizhnarodnyj-dosvid-shhodo-pytan-pov-yazanyh-z-podvijnym-
gromadyanstvom-ta-zahystom-prav-zakordonnyh-gromadyan-pryklad-frantsiyi/  
 
Подвійне громадянство: що підказує Україні європейський досвід, Віолета Москалу, PhD, ініціатор та 
співзасновник Global Ukrainians Forum, 
 http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/07/15/7052051/  
 
Контакти:  
+38 068 79 68 455 
office@global-ukraine.org  


