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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами»

Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Стаття 3. Конституції України встановлює, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Та ж сама стаття у другому абзаці встановлює, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Саме ці положення зобов’язують державу уживати всіх необхідних заходів для захисту і збереження людини, її свободи та інших природних прав. Окрім цього, Основний закон встановлює, що згідно зі статтею 29 ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Дана конституційна норма є однією з гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина і одночасно виступає зобов’язанням держави щодо забезпечення особистої безпеки і свободи кожного, хто перебуває на території України.
Проте, у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, що розпочалася з 20 лютого 2014 року і триває по теперішній час, частина українських територій тимчасово втратила український суверенітет, територіальна цілісність України була порушена всупереч міжнародним зобов’язанням Російської Федерації. Це призвело до окупації території Автономної Республіки Крим та до розгортання широкомасштабного військового протистояння у окремих районах Донецької і Луганської областей, що спричинило загибель тисяч людей, чисельні потоки переселенців а також призвело до незаконного позбавлення волі сотень українців та іноземних громадян. Набула поширення практика незаконного позбавлення волі українських громадян не тільки на території тимчасово не підконтрольній Україні, а також і у Російській Федерації, Білорусі, навіть на підставі недоведених фактів інспіровано судовий процес над українцем – учасником АТО в Італії. Ці всі наслідки збройної агресії призвели до чисельних випадків незаконного позбавлення волі і постраждалі особи піддаються фізичним і моральним стражданням, втрачають можливість повернутися у помешкання на непідконтрольних територіях у наслідок переслідування їх незаконними збройними формуваннями, не мають відповідного правового статусу і соціальних гарантій при звільненні їх з місць незаконного утримання. 
Для реалізації покладених на державу конституційних зобов’язань, що наведені вище, з метою урегулювання правового статусу і встановлення соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави розроблено даний законопроект.
Цілі й завдання прийняття Закону
Основною метою даного законопроекту є визначення основних засад державної політики у сфері визначення правового статусу особи, яка незаконно позбавлена волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави, заручник, або незаконно засуджена з 20 лютого 2014 року, забезпечення її соціальних гарантій і первинних матеріальних потреб.
Загальна характеристика і основні положення Закону
Законопроектом пропонується визначити основні терміни щодо правового статусу і встановлення соціальних гарантій осіб, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави, заручники, або незаконно засуджені, чітко визначити сферу дії даних правових норм і положень щодо кола осіб та у часі і просторі.
Законопроект спрямований на порядок встановлення та особливості правового статусу осіб, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави, соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі та забезпечення їх первинними матеріальними потребами.
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У даній сфері правового регулювання діють:

а) міжнародно-правові акти:
- Загальна декларація з прав людини від 10 лютого 1948 року;
- IV Гаазька Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року;
- Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.
б) національне законодавство:
- Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР;
- Кримінальний кодекс України;
- Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року;
- Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року
Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень законопроекту потребує додаткових видатків з Державного бюджету України, зокрема на покриття видатків на виплату одноразової грошової допомоги заручникам, іншим звільненим з неволі особам. Проте обчислити розміри таких видатків видається неможливим з урахуванням непередбачуваної динаміки звільнення з неволі відповідних осіб. З урахуванням передбачених у цьому Законі норм, розмір грошової допомоги встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України (з огляду на  фінансову спроможність держави). У зв’язку з цим, видатки, пов’язані з реалізацією Закону, будуть здійснюватися з Резервного фонду Державного бюджету України, що відповідатиме цільовому його призначенню – для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету (частина перша статті 24 Бюджетного кодексу України). На момент внесення проект не передбачає видатків з Державного бюджету України.
Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону
Наслідком прийняття даного проекту стане встановлення правового статусу і соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави і потребують державної допомоги. З урахуванням відсутності законодавчого забезпечення державної підтримки такої соціально вразливої верстви населення, яка постраждала від збройної агресії і тероризму в Україні та поза її межами, прийняття даного законопроекту стане важливим і потрібним кроком забезпечення конституційних гарантій щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, у чому держава повинна відігравати провідну роль.
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