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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 (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному
16 червня 2022 року (протокол № 58), розглянув проект Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дій в
умовах воєнного часу для зміцнення економіки та обороноздатності держави,
реєстр. № 7381 від 17.05.2022, поданий народним депутатом України
Мазурашу Г. Г. (далі – законопроект).
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено
з метою внесення до законодавства змін, які посприяють зміцненню економіки
та обороноздатності держави.
Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується внести
зміни до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про передачу, примусове
відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи
надзвичайного стану», «Про основи національного спротиву», Кодексу законів
про працю України, зокрема встановити, що громадяни, які під час воєнного
стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти
України, або які є військовозобов’язаними (за віком і станом здоров’я) і виїхали
за кордон та без поважних причин (заборона на виїзд з країни перебування,
стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном,
перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають
виїзду з країни перебування) та не повернулись назад протягом 30 днів, або які
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письмово відмовились від призову (мобілізації) на військову службу, можуть
бути за це позбавлені громадянства України у встановленому порядку (ч. 7 ст. 22
Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у редакції
проекту) тощо.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту.
Міністерство оборони України не підтримує законопроект.
Міністерство фінансів України у своєму висновку висловлює зауваження
до законопроекту, вказує, що реалізація Закону у разі прийняття може вплинути
на показники державного бюджету, та зазначає, що законопроект потребує
доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій Міністерства фінансів
України, а також погодження з Міністерством оборони України та
Міністерством внутрішніх справ України.
Представник Державної міграційної служби України в ході обговорення
законопроекту на засіданні Комітету висловила зауваження до нього, зокрема
запропонувала норму про позбавлення громадянства виключити із
законопроекту.
Загалом щодо пропозиції законопроекту позбавляти громадянства України
громадян, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює
військову агресію проти України, або які є військовозобов’язаними (за віком і
станом здоров’я) і виїхали за кордон та без поважних причин (заборона на виїзд
з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, офіційна
робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини,
які перешкоджають виїзду з країни перебування) не повернулись назад протягом
30 днів, або які письмово відмовились від призову (мобілізації) на військову
службу (ч. 7 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» у редакції проекту) передусім слід зауважити, що питання
громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України
«Про громадянство України», міжнародними договорами України (стаття 4
Закону України «Про громадянство України»), однак проектом пропонується
внесення змін тільки до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», який не є спеціальним законодавчим актом у сфері громадянства.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про громадянство України», який
є спеціальним законодавчим актом у сфері громадянства, законодавство України
про громадянство ґрунтується зокрема на принципах запобігання виникненню
випадків безгромадянства та неможливості позбавлення громадянина України
громадянства України.
Згідно статті 19 Закону України «Про громадянство України» підставами
для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої
держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
2) набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого
подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно
до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною
(невійськовою) службою.
Причому положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не
застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без
громадянства.
Також запропонована проектом новація щодо позбавлення громадянства
суперечить статті 25 Конституції України, відповідно до якої громадянин
України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
За підсумками розгляду законопроекту на засіданні Комітет ухвалив
рішення: звернутися до 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 законодавчих актів
України щодо оптимізації дій в умовах воєнного часу для зміцнення економіки
та обороноздатності держави, реєстр. № 7381 від 17.05.2022, поданий народним
депутатом України Мазурашу Г. Г., за наслідками розгляду у першому читанні
повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання
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