ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства України
у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської
Федерації»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до інформації міграційної статистики МВС Росії, розміщеної
у відкритому доступі у мережі Інтерне, Російська Федерація видала лише за
2020 рік 409,5 тис. своїх паспортів громадянам України. Зокрема, вказується, що
409 549 громадян України - це «число осіб, щодо яких прийняте рішення про
набуття громадянства Російської Федерації (прийом, відновлення, визнання)».
Відповідно до інформації Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини на окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські
паспорти отримали майже 600 тисяч українських громадян.
Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» встановлено, що примусове
автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово
окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається
Україною та не є підставою для втрати громадянства України (частина 4
статті 5 Закону).
До Державної Думи Російської Федерації було внесено закон про нову
хвилю паспортизації. Відповідно до положень закону громадяни України та
Білорусі зможуть отримувати паспорти на основі так званої «самоідентифікації».
Після тотальної паспортизації окупованого Донбасу тепер буде спроба видати
декілька мільйонів паспортів і створити в Україні «п'яту колону», яка буде
лояльна до Росії і в разі необхідності закликатиме Росію їх захистити.
Фактично створюється чергова загроза втручання у внутрішні справи
української держави у будь-який момент.
Враховуючи викладене, існує нагальна потреба у внесенні змін до Закону
України «Про громадянство України» з метою захисту української державності
та суверенітету української держави.
2. Цілі і завдання прийняття акта
Метою ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Закону України
«Про громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства України у
разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської
Федерації» є створення правових підстав втрати українського громадянства у
разі добровільного набуття громадянства держави-агресора.
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3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Законопроектом пропонується доповнити закон України «Про
громадянство України» новою стаття 191, передбачивши, що добровільне
набуття громадянами України громадянства держави-агресора – Російської
Федерації, є підставою для автоматичної втрати громадянства України.
Автоматична втрата громадянства України у випадках, визначених статтею,
передбачає втрату громадянства України без видання відповідного указу
Президента України. Датою припинення громадянства України у випадках,
передбачених цією статтею, є дата набуття громадянства Російської Федерації.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
У даній сфері правого регулювання діють Конституція України, Закон
України «Про громадянство України», Закон України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Ухвалення та реалізація законопроекту «Про внесення змін до Закону
України «Про громадянство України» щодо автоматичної втрати громадянства
України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора –
Російської Федерації» не потребує додаткових видатків з Державного бюджету
України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Ухвалення законопроекту сприятиме захисту національних інтересів
України та створить дієвий механізм позбавлення громадянства України «п’ятої
колони», колаборантів та державних зрадників.
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