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Шановний Сергію Костянтиновичу!
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 (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному
16 червня 2022 року (протокол № 58), розглянув проект Закону України про
внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу України щодо позбавлення
громадянства України за державну зраду, реєстр. № 7452 від 09.06.2022, поданий
народним депутатом України Кузьміних С.В. (далі – законопроект).
Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні норми, яка
дозволить позбавляти громадянства України осіб, які отримали обвинувальний
вирок суду за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 111
Кримінального кодексу України (Державна зрада) в умовах воєнного стану.
Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується шляхом
внесення відповідних змін до статті 111 Кримінального кодексу України,
зокрема встановити, що діяння, умисно вчинене громадянином України на
шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності,
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України:
перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання
іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в
проведенні підривної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного
стану, - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним
позбавленням волі, з конфіскацію майна та позбавленням винних осіб
громадянства України.
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Окрім того, пунктом другим Прикінцевих положень законопроекту,
приводяться у відповідність до вимог частини другої статті 111 Кримінального
кодексу України, положення статей 2, 17 та 19 Закону України «Про
громадянство України», якими визначаються підстави для припинення та\або
втрати громадянства України.
Розгляд законопроекту на засіданні Комітету відбувався за участі
Державної міграційної служби України та Міністерства юстиції України.
Державна міграційна служба України не підтримує законопроект.
Представник Міністерства юстиції України зауважив, що застосування такого
виду покарання, як позбавлення громадянства України, в рамках Кримінального
Кодексу України є недоцільним.
У ході обговорення запропонованих законопроектом підстав для
позбавлення громадянства України також приверталась увага до невідповідності
таких пропозицій частині першій статті 25 Конституції України: “Громадянин
України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство”.
При прийнятті рішень з питань громадянства також слід враховувати
положення міжнародно-правових актів у цій сфері. Зокрема, Конвенція про
скорочення безгромадянства, ратифікована Україною 11 січня 2013 року
(Законом України від 11 січня 2013 року № 22-VII), та Європейська конвенція
про громадянство, ратифікована Україною 20 вересня 2006 року (Законом
України від 20 вересня 2006 року №163-V), основними принципами
внутрішнього регулювання визнають необхідність уникнення безгромадянства.
За підсумками розгляду законопроекту на засіданні Комітет ухвалив
рішення: звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до статті 111 Кримінального
кодексу України щодо позбавлення громадянства України за державну зраду,
реєстр. № 7452 від 09.06.2022, поданий народним депутатом України
Кузьміних С.В., за наслідками розгляду у першому читанні повернути суб’єкту
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
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