Позиційний документ Національної молодіжної ради України
“Демократія для молодіжних політичних організацій”
Громадська спілка «Національна молодіжна рада України» (далі НМРУ) вважає за необхідне вжити негайні заходи щодо імплементації до
системи національного законодавства положень, що визначають
правовий статус, особливості та процедуру визнання громадських
об’єднань як крил політичних партій, зокрема – молодіжних крил
політичних партій. На наше переконання, молодіжним крилом політичної
партії має бути не внутрішній структурний підрозділ політичної партії, а
громадське об’єднання, яким було прийнято рішення про прийняття
статусу молодіжного крила політичної партії вищим колегіальним
керівним органом згідно зі статутом такого громадського об’єднання
(чому передує прийняття рішення керівним органом політичної партії
про надання статусу молодіжного крила громадському об’єднанню
відповідно). Окрім цього, НМРУ як змінотворче об’єднання наполягає на
тому, що аналогічна процедура має бути визначеною для будь-якого
крила політичної партії (жіночого, пенсіонерського, ветеранського тощо),
а не тільки для молодіжного.
Чинне українське законодавство передбачає занадто розмиту
правову норму, передбачену пунктом 5 статті 12 Закону України «Про
політичні партії в Україні», зокрема про те, що політичні партії мають
право «ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні,
жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні».
Така застаріла законодавча конструкція породжує не тільки правову
невизначеність, але й створює простір для корумпованих діянь з боку
політичних партій, а також суттєво перешкоджає фактичним молодіжним
крилам політичних партій набути статус незалежної юридичної особи, а
відтак – забезпечити внутрішньо-організаційну демократію. Окрім цього,
більшість
європейських
та світових політичних парасолькових
організацій вбачають однією з умов вступу для національних молодіжних
політичних організацій утримання статусу незалежної юридичної особи
(неурядової організації, компанії тощо). Саме тому формалізація
положень, що стосуються статусу, особливостей та процедури
визначення громадських об’єднань як крил політичних партій, є
актуальним питанням при забезпеченні участі молоді у політичному
процесі (визначеного ключовим пунктом пропозицій до Стратегії 2030,
розробленої НМРУ) та при підтримці демократичного процесу загалом.
Окрім цього, НМРУ підтримує ідею закріплення правової норми, яка
б гарантувала на рівні закону квоти для молоді у виборчих списках
політичних партій як на загальнонаціональних, так і місцевих виборах

усіх видів, згідно з Конституцією України та чинним українським
законодавством. Така гарантія прав молоді за умов виборчого процесу
має функціонувати за аналогічною моделлю, що наразі діє у межах
правового інституту жіночих квот у виборчих списках політичних партій
відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні». Більше
того, створення цього правового інституту стимулюватиме політичні
партії підтримувати власні молодіжні крила у розвиткові та діяльності.
Вищезгадані запропоновані зміни до Закону України «Про політичні
партії України» були розроблені та підтримані палатою молодіжних
політичних організацій НМРУ.
Враховуючи все вищезазначене, НМРУ рекомендує:
1. Вжити всіх можливих заходів для імплементації норм, що
стосуються законодавчого визначення статусу, особливостей та
процедури визнання крил політичних партій, а також норм щодо
створення молодіжних квот у виборчих списках політичних партій;
2. Проводити просвітницьку діяльність на національному
регіональному рівнях щодо необхідності запропонованих змін;

та

3. Адвокатувати запропоновані зміни у взаємодії з політичним
партіями.

