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До реєстр. № 5822-1
від 27.07.2021


Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин

ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства України», внесеного народним депутатом України Бужанським М.А. (реєстр. № 5822-1 від 27.07.2021)


Комітет на засіданні 13 жовтня 2021 року (протокол № 85), згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.
від 30 липня 2021 року (електронна картка документа (602106), розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства України», внесений народним депутатом України Бужанським М.А. (реєстр. № 5822-1 від 27.07.2021).
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону (реєстр. № 5822-1) внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею, які подані в електронній формі, а також відповідно до положень статті 100 Регламенту Верховної Ради України – з дотриманням строків для внесення альтернативних законопроектів.
Зазначений законопроект є альтернативним до проекту Закону України
«Про громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації», внесеного народними депутатами України Савчук О.В., Піпою Н.Р. та Княжицьким М.Л. (реєстр. № 5822 від 23.07.2021). На відміну від альтернативного законопроекту (реєстр. № 5822-1), положеннями основного проекту пропонується нормативне врегулювання питання втрати особою громадянства у разі набуття громадянства Російської Федерації.
Положеннями законопроекту (реєстр. № 5822-1) пропонуються зміни до Закону України «Про громадянство України», а саме: доповнення цього Закону новою статтею 191, згідно з якою «вступ народного депутата України до депутатської фракції (групи) або перебування народного депутата України в складі депутатської фракції (групи), членом якої є особа, яка в період 2014-2017 років прямо або опосередковано володіла кондитерським (и) підприємством (ами) на території Російської Федерації, є підставою для автоматичної втрати громадянства України». Поряд з цим положеннями статті, якою запропоновано доповнити Закон України «Про громадянство України», визначається порядок втрати громадянства України з підстав, наведених вище.
В обґрунтування необхідності прийняття таких змін, суб’єкт права законодавчої ініціативи у пояснювальній записці до законопроекту зазначає таке: «У відповідь на багаточисельні спроби депутатів фракції політичної партії «Європейська Солідарність» посіяти ворожнечу між українцями, пропоную депутатам вказаної фракції почати з себе та шляхом позбавлення себе громадянства України або виходу із фракції визначитися зі своїм ставленням до факту колабораціонізму П.О. Порошенка, що проявився у веденні бізнесу на території Російської Федерації, фінансуванні збройних сил Російської Федерації, через сплату податків до бюджету Російської Федерації».
Комітет звернув увагу, що у законопроекті містяться деякі недоліки техніко-юридичного характеру. В першу чергу, у тексті запропонованого доповнення після слів «кондитерське» та «підприємство» у відповідних відмінках застосовується набір символів та літер «(и)», «(ами)», що не відповідає принципу чіткості та однозначності наведення в текстах законопроектів тих термінів та понять, що містяться у чинному законодавстві.
Крім того, редакція статті 191, якою пропонується доповнити Закон України «Про громадянство України», не відповідає вимогам законодавчої техніки, що передбачають викладення нормативного матеріалу у спосіб, що сприяє правильному його розумінню і застосуванню. Так, не зрозумілим залишається, хто може втратити громадянство України у разі входження або перебування у складі депутатської фракції (депутатської групи) народного депутата України: особа, котра перебуває у складі такої депутатської фракції (депутатської групи) та яка в період 2014-2017 років прямо або опосередковано володіла кондитерським підприємством на території Російської Федерації (яка так чи інакше є народним депутатом України), чи народний депутат України, що увійшов до складу такої депутатської фракції (депутатської групи). Таким чином запропонована редакція не відповідає принципу правової визначеності.
Також Комітет зазначив, що виходячи з положень частини третьої нової
статті 191 фактично йдеться про «автоматичну втрату» громадянства України лише народним депутатом України, адже запропоновано, що «датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата написання заяви про вступ до депутатської фракції (групи)». Вочевидь, що зазначені норми не можуть стосуватися пересічних громадян України. Водночас, Розділ ІІІ 
«Припинення громадянства України та скасування рішень про набуття громадянства України» Закону України «Про громадянство України», в який пропонується зазначена новела, передбачає умови припинення громадянства України для всіх громадян України, а не тільки для народних депутатів України. Відтак, запропонована нова стаття не відповідає предмету правового регулювання зазначеного Розділу ІІІ Закону.

Оскільки запропоновані зміни стосуються питання втрати громадянства України народним депутатом України, то з питань, що належать до предмета відання Комітету, зокрема – правового статусу народного депутата України, Комітет зазначив таке. 
Згідно з положеннями статті 76 Конституції України народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
Відповідно до пунктів 4 та 6 частини другої статті 81 Конституції України  підставами дострокового припинення повноважень народного депутата України є, зокрема, припинення народним депутатом України громадянства; невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або вихід народного депутата України із складу такої фракції.
Принципи формування депутатських фракцій у Верховній Раді України також передбачають, що депутатські фракції формуються із числа народних депутатів України, обраних за виборчими списками політичних партій та народних депутатів України, які були висунуті політичною партією в одномандатних округах (частина перша статті 58 Регламенту Верховної Ради України).
Виходячи із вказаних конституційних положень та з урахуванням запропонованої законопроектом новели, Комітет зазначив таке:
з одного боку на момент обрання народний депутат України обов’язково має бути громадянином України (інакше його не зареєструють кандидатом у народні депутати України);
після обрання громадянина України народним депутатом України він входить до складу депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками якої (якого) його обрано народним депутатом України (інакше виникає підстава для дострокового припинення повноважень такого народного депутата України); 
входження до складу депутатської фракції (депутатської групи), «у складі якої є особа, що у період 2014-2017 років прямо або опосередковано володіла кондитерськими підприємствами на території Російської Федерації», матиме наслідком, відповідно до запропонованих змін, втрату народним депутатом України громадянства, що у свою чергу призведе також до дострокового припинення його депутатських повноважень. 
Таким чином, за умови реалізації положень, запропонованих проектом Закону України (реєстр. № 5822-1), кожен народний депутат України, обраний за списками політичної партії, та з числа яких (народних депутатів України) було сформовано у Верховній Раді України депутатську фракцію, втрачатиме громадянство України, а відтак і достроково припинятиме свої повноваження. 
Також Комітет звернув увагу на окремі правові засади регулювання питання втрати особою громадянства України. Так, відповідно до статей 4 та 25 Конституції України в Україні існує єдине громадянство; громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Європейською конвенцією про громадянство (ратифікованою Верховною Радою України 20.09.2006 (Закон України №163-V) у статті 7 встановлено, що держава-учасниця не може передбачати у своєму внутрішньодержавному праві втрату її громадянства ex lege або на ініціативу самої держави-учасниці, за винятком окремих випадків. 
Вказані положення кореспондуються з положеннями Закону України «Про громадянство України», що визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення. Так, законодавство України про громадянство ґрунтується на принципах, зокрема, запобігання виникненню випадків безгромадянства, неможливості позбавлення громадянина України громадянства України (стаття 2 зазначеного Закону). У свою чергу реалізація запропонованих змін призведе до випадків, зокрема, безгромадянства та позбавлення громадянства. 
Враховуючи те, що законопроект (реєстр. № 5822-1) містить низку недоліків змістовного та техніко-юридичного характеру, а окремі його нормативні положення не узгоджуються із положеннями Конституції України та законів України, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства України», внесеного народним депутатом України Бужанським М.А. (реєстр. № 5822-1 від 27.07.2021), та прийняв рішення направити висновок до Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.

Голова Комітету 							С.В.КАЛЬЧЕНКО 


