В Україні існує єдине громадянство.
Підстави набуття та припинення
громадянства України визначаються
законом. (ст. 4 Конституції України).
Відповідно до п. 1 ст. 2 закону "Про
громадянство України", якщо громадянин
України набув громадянство (підданство)
іншої держави або держав, то у правових
відносинах з Україною він визнається
лише громадянином України.
Громадянство
це
постійний
правовий зв'язок особи і держави, що
виявляється у їх взаємних правах та
обов'язках. Громадянин не може бути
позбавлений громадянства і права змінити
громадянство.
Громадяни
України
незалежно
від
підстав
отримання
громадянства мають рівні конституційні
права і рівні перед законом.
Громадянство слід відрізняти від
підданства, яке означає правовий
зв'язок особи з державою, що має
монархічну форму правління.
Підстави
набуття
громадянства
України: за народженням (філіація), за
територіальним походженням, внаслідок
прийняття
до
громадянства
(натуралізація),
поновлення
у
громадянстві (реінтеграція), усиновлення,
встановлення над дитиною опіки чи
піклування, встановлення над особою,
визнаною судом недієздатною опіки, у
зв'язку з перебуванням у громадянстві

України одного чи обох батьків дитини,
внаслідок встановлення батьківства, за
іншими
підставами,
передбаченими
міжнародними договорами України. (ст. 6
Закону України «Про громадянство
України»)
Громадянство України припиняється:
внаслідок виходу із громадянства, за
клопотанням
громадянина
України,
внаслідок втрати громадянства України та
за
підставами,
передбаченими
міжнародними договорами України.(ст.
17 Закону України «Про громадянство
України).
В Україні застосовується дозвільний
порядок виходу особи з громадянства.
Умови виходу особи з громадянства
України закріплені у статті 18 ЗУ «Про
громадянство
України».
Загальне
правило
полягає
в
наступному:
громадянин України, який виїхав на
постійне проживання за кордон, може
вийти з громадянства України за його
клопотанням.
Громадянин України, який подав заяву
про вихід з громадянства України або
щодо
якого
оформляється
втрата
громадянства,
до
видання
указу
Президента України про припинення
громадянства України користується всіма
правами і несе всі обов'язки громадянина
України (ст. 20 Закону України «Про
громадянство України»).

Відповідно до ст. 19 Закону
України
«Про
громадянство
в
України», підставами для втрати
громадянства України є:


добровільне набуття громадянином
України
громадянства
іншої
держави, якщо на момент такого
набуття він досяг повноліття.

Добровільним
набуттям
громадянства
іншої
держави
вважаються всі випадки, коли громадянин
України для набуття громадянства іншої
держави повинен був звертатися із заявою
чи клопотанням про таке набуття
відповідно до порядку, встановленого
національним законодавством держави,
громадянство якої набуто.
Не
вважаються
добровільним
набуттям
іншого
громадянства
випадки одночасного набуття дитиною за
народженням громадянства України та
громадянства іншої держави чи держав,
набуття дитиною, яка є громадянином
України, громадянства своїх усиновителів
унаслідок усиновлення її іноземцями,
автоматичне
набуття
громадянином
України іншого громадянства внаслідок
одруження з іноземцем, та громадянина
України, який досяг повноліття, іншого
громадянства внаслідок застосування
законодавства
про
громадянство
іноземної
держави,
якщо
такий
громадянин
України
не
отримав
документ, що підтверджує наявність у
нього громадянства іншої держави.





набуття особою громадянства
України
внаслідок
обману,
свідомого подання неправдивих
відомостей
або
фальшивих
документів;
добровільний вступ на військову
службу іншої
держави, яка
відповідно до законодавства цієї
держави
не
є
військовим
обов'язком чи альтернативною.
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