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Комітет Верховної Ради України 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 на своєму засіданні 14 липня 2021 року (Протокол
№ 37) розглянув проект Закону України про внесення зміни до статті 151
Кодексу адміністративного судочинства України, реєстр. №5410 від 21.04.2021,
поданий Президентом України.
Метою законопроекту є вдосконалення правового регулювання питань
заборони в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства на підставі рішень
суб'єктів владних повноважень, прийнятих відповідно до статті 13 Закону
України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" в інтересах
забезпечення національної безпеки України.
Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується
доповнити частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства
України новим пунктом 10, передбачивши, що не допускається забезпечення
позову шляхом зупинення дії рішень суб'єктів владних повноважень про
заборону в'їзду в Україну іноземців або осіб без громадянства, прийнятих на
підставах, зазначених в абзацах другому – п'ятому та восьмому частини першої
статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства", а також установлення заборони або обов'язку вчиняти певні дії,
що випливають з таких рішень.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку висловило зауваження та пропозиції до законопроекту. Зокрема
запропоновано конкретизувати безпосередньо у статті 151 КАСУ перелік
випадків, коли законопроектом пропонується не допускати забезпечення позову
в адміністративному процесі шляхом зупинення дії рішень суб’єктів владних
повноважень про заборону в’їзду в Україну.
Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект не має впливу на
показники бюджету.

На засіданні Комітету йшлося, що Служба безпеки України, Державна
міграційна служба України, Державна прикордонна служба України,
Національна поліція України, на сьогодні об’єктивно мають ускладнення в
реалізації наданих їм повноважень у сфері забезпечення національної безпеки,
оскільки досить часто дія прийнятих ними компетентних рішень щодо заборони
в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства зупиняється на підставі
ухвал адміністративних судів, постановлених у зв’язку з вжиттям заходів
забезпечення позовів. Наслідком такої практики є нівелювання превентивного
механізму забезпечення національної безпеки та створення умов для
безперешкодного в’їзду в Україну і законного перебування на її території
іноземців та осіб без громадянства, щодо яких є обґрунтовані підозри у
причетності до іноземних спеціальних служб, терористичних організацій, іншої
протиправної діяльності.
Прийняття проекту дозволить уповноваженим органам ефективно
протидіяти в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства щодо яких є
підозри у причетності до іноземних спецслужб, насамперед Російської
Федерації, міжнародних терористичних, релігійно-екстремістських організацій,
транснаціональних злочинних угруповань тощо.
В обговорені зазначеного законопроекту на засіданні Комітету взяли
участь та висловили свою позицію про підтримку вказаного законопроекту
представники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної міграційної служби України.
Комітет ухвалив рішення: звернутися до головного Комітету з питань
правової політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект
Закону України «Про внесення зміни до статті 151 Кодексу адміністративного
судочинства України» реєстр. № 5410, поданий Президентом України, за
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.
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