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До реєстр. № 8091
від 02.03.2018










                                                                             Комітет з питань законодавчого 
                                                                             забезпечення правоохоронної
                                                                             діяльності



В И С Н О В О К 
на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України, державних службовців за набуття та використання громадянства іноземних держав), внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 8091 від 02.03.2018), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам 


Комітет на засіданні  4 квітня 2018 року (протокол № 112), за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 3 березня ц.р., розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України, державних службовців за набуття та використання громадянства іноземних держав), внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 8091 від 02.03.2018).    
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України, державних службовців за набуття громадянства інших держав. 
Автор законопроекту пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 114-2, якою передбачити, що «набуття та використання громадянства іноземної держави, зокрема, народним депутатом України, що включає використання виборчого або іншого права, яке йому надає іноземне громадянство, або виконання обов’язків, які на нього покладає іноземне громадянство, … а також використання паспортного документа іноземної держави на території України або під час виїзду з України або в’їзду в Україну, карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’яти років». 
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту                Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону 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, порівняльною таблицею та електронним файлом.
Водночас, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: у разі внесення змін до законів, постанов, які містять положення нормативного характеру, обов’язково наводиться джерело опублікувань всіх змін, які вносилися до закону, постанови, що не дотримано автором.   
По суті поданого законопроекту Комітет, в межах предмета відання,   зазначив таке.
Автор законопроекту пропонує передбачити кримінальну відповідальність за набуття та використання громадянства іноземної держави, зокрема, щодо народних депутатів України, а саме − позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.
Згідно з частиною другою 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.
Положеннями статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. 
Також згідно з положеннями пункту 4 частини другої статті 81 Конституції України та статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.
Комітет зауважив, що частиною першою статті 2 Закону України «Про громадянство України» визначено, що законодавство України про громадянство ґрунтується  на принципах, зокрема, єдиного  громадянства  - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. 
Відповідно до положень статті 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється: внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України, за   підставами, передбаченими  міжнародними  договорами України.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 вищезазначеного Закону  однією з підстав для втрати громадянства України є добровільне  набуття  громадянином  України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Так, громадянин  України  для  набуття  громадянства іншої  держави повинен звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно  до  порядку,  встановленого  національним законодавством держави, громадянство якої набуто. 
Комітет зауважив, що чинним законодавством України передбачено підстави припинення громадянства України, зокрема, добровільне  набуття  громадянства іншої держави, однак, не передбачено юридичної відповідальності за набуття громадянства іншої держави та за неповідомлення про це відповідним органам державної влади. 
Крім того, Комітет звернув увагу на те, що у пункті 82 рішення Європейського суду з прав людини у справі Енгель та інші проти Нідерландів від 8 червня 1976 року Суд зазначив, що сам характер правопорушення є набагато більш важливим фактором, а ніж належність його, зокрема, до кримінального права у внутрішньому праві держави. 
Так, Суд у своїх рішеннях оцінюючи характер правопорушення бере до уваги: чи відповідне правове положення стосується певної групи людей, чи має загальнообов’язковий характер; чи має воно своїм завданням покарати правопорушника чи запобігти правопорушенням у майбутньому; чи застосування покарання залежить від визнання особи винною; як відповідні діяння класифікуються в інших державах – членах Ради Європи (рішення Юссіла проти Фінляндії від 23 листопада 2006 року, Бенденун проти Франції, Бенхем проти Сполученого Королівства від 8 лютого 1995 року, Озтюрк проти Німеччини від 21 лютого 1984 року).
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України, державних службовців за набуття та використання громадянства іноземних держав), внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 8091 від 02.03.2018), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, та прийняв рішення направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.   



Перший заступник
голови Комітету                                                                  П.В.ПИНЗЕНИК

