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Громадська організація
«Міжнародна комісія з прав
людини»

Щодозаконодавчоїініціативи

У відповідь на лист на ім'я Президента України В.О.Зеленського щодо
розгляду питань, пов'язаних із закріпленням на законодавчому рівні свободи
пересування громадян України у світі, а також подвійного громадянства, який
надійшов до МЗС України 18.07.2019 р. з Офісу Президента України, інформуємо
про таке.

Питання виїзду та в'їзду в Україну громадян України регулюються
Конституцією України та Законом України «Про порядок виїзду з України та в'їзду
в Україну громадян України».

Відповідно до статті 33 Конституції України кожному, хто на законних
підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування,
вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за
винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може
бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок виїзду з України та
в'їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з
України, крім випадків, передбачених Законом, та в'їхати в Україну.

Зазначаємо, що під час в'їзду, перебування та виїзду з території іноземної
держави громадяни України зобов'язані дотримуватися законодавства такої
іноземної держави або умов, визначених міжнародним договором між Україною та
іноземною державою. Отже, строки перебування, умови працевлаштування та інші
вимоги до іноземних громадян, які перебувають на території іноземної держави,
встановлюються такими державами або міжнародними договорами і не можуть
бути предметом регулювання українського законодавства.

Щодо в'їзду та перебування в Україні іноземців, які в'їжджають з метою
працевлаштування, просимо також врахувати, що питання працевлаштування
іноземців та осіб без громадянства на території України врегульовано Законом
України «Про зайнятість населення» та Законом України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства». Зокрема, іноземці та особи без громадянства,
які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, зобов'язані
отримати посвідку на тимчасове проживання. Інші умови можуть бути встановлені
міжнародним договором України.
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З метою створення більш сприятливих умов для трудових мігрантів та інших
категорій громадян України МЗС спільно з Міністерством соціальної політики
України проводить роботу щодо укладення міжнародних договорів у сфері
соціального захисту та трудової міграції.

Зокрема, з початку 2019 року були проведені переговори щодо укладення
угоди про соціальне забезпечення з Турецькою Республікою та угоди у сфері
трудової міграції з Республікою Болгарія. Опрацьовується питання укладення угод
з Іспанією, Румунією, Словацькою Республікою, Республікою Хорватія,
Республікою Чорногорія тощо.

Щодо набуття іноземного громадянства громадянами України та розгляду
питання запровадження в Україні подвійного громадянства зазначаємо, що на
сьогодні питання громадянства України регулюються Конституцією України,
Законом України «Про громадянство України» та Європейською конвенцією про
громадянство, учасницею якої є Україна.

Чинне законодавство України визначає, що в Україні існує єдине
громадянство - громадянство держави Україна, що відповідає статті 4 Конституції
України. Принцип єдиного громадянства у питанні набуття іноземного
громадянства громадянами України іноземного громадянства означає невизнання
правових наслідків множинного громадянства. Якщо громадянин України
одночасно є громадянином іншої держави або держав, незалежно від підстав
набуття іноземного громадянства він у правових відносинах з Україною буде
визнаватися лише громадянином України, що й закріплене у СТ.2 Закону.

Розгляд питання закріплення на законодавчому рівні принципу подвійного
громадянства в Україні вимагатиме внесення змін до законодавства України.

Зазначаємо, що перелік повноважень МЗС та закордонних дипломатичних
установ України з питань громадянства визначений статтею 25 Закону України
«Про громадянство України» і стосується розгляду та провадження заяв, а також
виконання прийнятих рішень з питань громадянства щодо осіб, які постійно
проживають за кордоном.

З урахуванням зазначеного, а також беручи до уваги, що відповідно до
Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України NQЗ60 від 20.08.2014 р., питання реалізації державної
політики у сфері громадянства та внесення пропозицій щодо ті формування у цій
сфері належать до компетенції Державної міграційної служби України, МЗС готове
взяти участь в опрацюванні причетними органами питання внесення змін до
законодавства України з питань громадянства.
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