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міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
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Голові Комітету Верховної Ради
України з питань національної
безпеки, оборони та розвідки
Олександру ЗАВІТНЕВИЧУ
Щодо реєстр. № 7222 від 28.03.2022

Шановний Олександре Михайловичу!
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 8 квітня 2022 р.
розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
стосовно громадян України, які перебувають у громадянстві держави, що
здійснює збройну агресію проти України» (реєстр. № 7222 від 28.03.2022),
поданий народними депутатами України Кузьміних С.В., Мазурашу Г.Г.
Метою законопроекту є розширення переліку суб’єктів, до яких
застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) з
метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і
територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також
запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних
інтересів громадян України, суспільства; розширення переліку підстав для
припинення громадянства України.
Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про санкції» та
«Про громадянство України».
Зокрема у Законі «Про громадянство України» пропонується доповнити
частину першу статті 17 новою підставою для припинення громадянства
України - набуття громадянином України громадянства (підданства) держави,
яка здійснює збройну агресію проти України.
Щодо запропонованих проектом змін до Закону України «Про
громадянство України» в межах предмету відання Комітет зауважив наступне.
У проекті слід врахувати те, що на окупованих агресором територіях
громадян України примушують отримувати паспорти громадян Російської
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Федерації. На цьому, зокрема, акцентувала увагу Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини Л. Денісова.
Також зауважувалось, що внесення змін до статті 17 вбачається
недоречним, оскільки саме у цій статті визначаються загальні підстави
припинення громадянства України, а саме громадянство України
припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок
втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними
договорами України.
Натомість підстави для втрати громадянства України конкретизовані у
статті 19 цього Закону. Так відповідно до пункту 1 частини першої статті 19
цього Закону підставами для втрати громадянства України, зокрема, 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.
Згідно з частиною третьою статті 19 Закону датою припинення
громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання
відповідного указу Президента України.
Тобто чинною редакцією статті 19 Закону поглинаються випадки щодо
можливої втрати громадянства України внаслідок набуття громадянином
України громадянства (підданства) держави, яка здійснює збройну агресію
проти України.
З огляду на висловлені зауваження проект потребує доопрацювання.
Комітет ухвалив рішення звернутися до головного Комітету Верховної
Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з
пропозицією: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України щодо застосування спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів стосовно громадян України, які
перебувають у громадянстві держави, що здійснює збройну агресію проти
України» (реєстр. № 7222 від 28.03.2022), поданий народними депутатами
України Кузьміних С.В., Мазурашу Г.Г., за наслідками розгляду у першому
читанні прийняти за основу з урахуванням висловлених до нього зауважень.
З повагою
Голова Комітету

Д. ЛУБІНЕЦЬ

3

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Лубінець Дмитро Валерійович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000001C2D290048EF9C00

Дійсний до: 16.12.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/3-2022/61320 від 11.04.2022

