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Протягом всього існування людства правовий статус особи залежав від 

станової, кастової, етнічної, майнової або класової приналежності. І лише з 
розвитком громадянського суспільства, ідей свободи, рівності, природних 
прав людини, починає втілюватись у життя доктрина формальної рівності 
людей перед законом. Разом з тим, незважаючи на популярність такої докт-
рини в епоху буржуазних революцій, подальшого розвитку інституту грома-
дянства, який оформився ще з часів Античності та набув принципово нового 
наповнення правами і свободами людини та громадянина, а також сучасною 
тенденцією до постійного збільшення прав, ідеї рівності так і не набули пов-
ноцінної реалізації у практичному житті. Наявність соціально необґрунтова-
них політично-мотивованих привілеїв та винятків, приклади обмеження полі-
тичних і соціальних прав за однакою раси, національності, мови, навіть у су-
часних розвинутих країнах, свідчать про недосконалість законодавчого за-
кріплення конституційно-правового статусу індивідів, що, у свою чергу, під-
тверджується численними фактами дійсної нерівності фізичних осіб.  

Суб’єкти права є потенційними елементами правовідносин, які станов-
ляться реальними учасниками правових зв’язків з появою у них додаткових 
цілеспрямованих властивостей юридичного характеру – юридичних прав та 
обов’язків [1, с. 53]. В сучасній системі державного права має місце підхід до 
індивідуалізованих носіїв конституційної правосуб’єктності, коли одним з 
основних критеріїв класифікації суб’єктів права є розподіл осіб відповідно до 
їх правового статусу. 

 Конституційно-правовий статус осіб, як особливий правовий стан само-
стійних суб’єктів, складається з їх прав та обов’язків, які характеризують ін-
дивідуалізовані юридичні можливості в галузі державного права. Що, у свою 
чергу, передбачає поділ індивідуалізованих суб’єктів на громадян, іноземців 
(громадян чи підданих інших держав), осіб з подвійним громадянством (біпа-
тридів) та осіб без громадянства (апатридів). 

Вважаємо, що сьогодні існує необхідність доповнення структури кон-
ституційно-правового статусу особи з огляду на обсяг поняття «індивідуаль-
ний суб’єкт конституційного права». Така необхідність обумовлена тривалим 
існуванням у двох європейських державах принципово відмінної категорії 
фізичних осіб, які за своїм конституційно-правовим статусом не можуть де-
факто бути віднесені до вищевизначених категорій. Мова йде про категорію 
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негромадян Латвійської Республіки та Естонської республіки. Правовий ста-
тус вказаних категорій мешканців визначається Законом «Про статус грома-
дян колишнього СРСР, які не мають громадянства Латвії чи іншої держави» 
[2] та Законом про іноземців Естонії [3]. 

Так, наприклад, у Латвії на початок 2016 року мешкало трохи більше 
250 тис. осіб зі статусом «негромадяни». В Естонії кількість осіб, що мають 
сірий паспорт негромадян, у 2016 році визначається на рівні 6 % населення. 
Цікаво, що 10 % «nepilsoņі», а саме так визначають в окремих паспортах фіо-
летового кольору негромадян Латвійської Республіки, є етнічними українця-
ми [4]. Це набуває особливого сенсу в Україні в контексті появи окремого 
пункту в програмному документі партії «Національний корпус»: «4.1.5. За-
провадити на основі досвіду країн Балтії модель різних форм громадянства 
залежно від правосуб’єктності особи» [5]. 

Одразу зазначимо, що автор не ставить на меті оцінку морально-
політичних аспектів існування негромадян як категорії фізичних осіб у вка-
заних країнах Балтії, більш того, не має ніякого бажання вступати в полеміку 
з окремими політичними силами стосовно доречності тих чи інших пунктів їх 
програмних документів. Його особисте ставлення збігається зі змістом статті 
другої Загальної декларації прав людини, яка наголошує, що: «Кожна людина 
повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, неза-
лежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших пе-
реконань, національного чи соціального походження, майнового, станового 
або іншого становища» [6]. Зазначимо, що наявність категорії негромадян, 
правосуб’єктність яких значним чином обмежена внутрішнім законодавст-
вом вказаних республік Балтії, неодноразово піддавалася критиці і з боку Єв-
ропейських інституцій, але й досі залишається незмінною. 

Разом з тим актуальності набуває самий юридичний факт існування ка-
тегорій негромадян з початку 90-х років у державах, що є членами Європей-
ського Союзу, як унікальне явище обмеження конституційної право-
суб’єктності фізичних осіб, що само по собі є підтвердженням необхідності 
введення до структури конституційно-правового статусу особи категорії «не-
громадяни».  

Важливим аргументом на користь визначення вказаних категорій фізич-
них осіб серед індивідуальних суб’єктів конституційного права буде порів-
няльний аналіз причин виникнення, а також основних прав та обов’язків не-
громадян із іншою категорією – апатридів (осіб без громадянства). Цікаво, 
що представники Латвійської Республіки підтримують тезу, що негромадяни 
не є суб’єктами Конвенції про статус апатридів 1954 року, стверджуючи, що 
вони мають більші права, ніж суб’єкти даної конвенції, більш того, глава 
МЗС Гіртс Валдіс Крістовскіс (2011) наголосив: що частина суспільства вза-
галі не хоче ходити на вибори і отримувати громадянство, а статус негрома-
дянина має на увазі менше обов’язків [7]. 

Отже, на перший погляд обсяг обмежень у правосуб’єктності вказаних 
категорій фізичних осіб може викликати хибну тенденцію до ототожнення їх 
правового статусу, і для зручності подамо його аналіз у вигляді таблиці: 
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Порівняльний аналіз категорій апатриди і негромадяни 
апатриди негромадяни 

фізичні особи, які не мають 
приналежності до будь-якої дер-

жави. 
проживають у державі за 

умов отримання виду на прожи-
вання 

фізичні особи, які, мають пас-
порт «негромадянина» держави, в якій 
постійно проживають та користуються 
її дипломатичним захистом, сплачують 

податки і збори 

мають права людини мають права людини та обмежені 
чинним законодавством права «негро-

мадянина» 
міжнародно-правовий статус ви-
значається згідно з Конвенцією 

про статус апатридів [8] 
 

правовий статус закріплений законами 
держав, де вони постійно проживають, 
користуються дипломатичним захис-
том, обмеженні у можливості отри-

мання подвійного громадянства (зок-
рема в Естонії) [9] 

зобов’язані не порушувати вимог 
законодавства держави, яка нада-

ла їм притулок 

повинні виконувати обов’язки «негро-
мадян», закріплені в чинних законах 

є особами без громадянства вна-
слідок: 

- народження від батьків апатри-
дів; 

- позбавлення або втрати грома-
дянства; 

- добровільної відмови від грома-
дянства; 

- у випадку припинення існування 
держави 

 

негромадяни внаслідок: 
того, що були лише громадянами 

СРСР та переїхали до Латвії та Естонії 
в радянський період з1940 по 1989 рр., 
а також їх діти (Латвія), які не отрима-
ли громадянство та не склали екзамен 
зі знання історії та мови. Причина поя-
ви: прагнення урядів обмежити вказані 
категорії населення в політичних пра-
вах при збереженні можливості пра-

цювати та сплачувати податки 
 

не мають політичних прав політичні права суттєво обмежені 
не є біженцями не є біженцями 

обмежені у працевлаштуванні не мають можливості на працев-
лаштування в ЄС та не можуть обійма-
ти посади широкого кола професій, зо-
крема державних службовців, військо-

вих та ін. 
________________ обмежені у праві володіння нерухо-

мим майном у великих обсягах та 
отриманні приватизаційних сертифіка-
тів, обмежені у підрахунках пенсійного 

стажу 
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Таким чином, на основі наведеного вище порівняльного аналізу апат-
ридів та негромадян можна констатувати нетотожність наведених категорій, 
що, у свою чергу, дає нам підстави для необхідності визначення негромадян 
у структурі конституційно-правового статусу особи: негромадяни – це фізич-
ні особи, правовий статус яких закріплений спеціальними законами окремих 
держав, де вони постійно проживають, з обмеженням прав та обов’язків.  
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На початку 2018 року в організації протидії збройній агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях відбулися довгоочікувані змі-
ни. Так, на підставі Закону України «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих те-
риторіях у Донецькій та Луганській областях»  від 18.01.2018  № 2268-VIII  
(далі – Закон) на територіях Донецької та Луганської областей проводиться 
вже не антитерористична операція (далі – АТО), а заходи із забезпечення на-


