

7

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 
«Про внесення змін до Закону України
«Про боротьбу з тероризмом»
(щодо основ соціального захисту заручників)»

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.
Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Водночас, Україна позиціонує себе як соціальна, демократична та правова держава (стаття 1 Конституції України), яка дотримується своїх міжнародних зобов’язань, зокрема у сфері захисту прав людини. Згідно з Конституцією України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (частина перша статті 29 Основного Закону України).
Конвенція про захист прав і основоположних свобод 1950 року, ратифікована Україною 17.07.1997 року, у статті 5 гарантує право людини на свободу та особисту недоторканність, щоб ніхто не міг бути позбавлений цієї свободи свавільно (як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму Рішенні у справі «Енгель та інші проти Нідерландів»). Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, ратифікований Україною 19.10.1973 року, у статті 8 встановлює, що нікого не можуть тримати в підневільному стані. У статті 9 Пакту зазначено, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури,  які  встановлено законом. Кожен, хто був жертвою незаконного арешту чи тримання під вартою, має право на компенсацію, якій надано позовної сили. У відповідності з цими актами Україною 08.05.1987 року було ратифіковано Міжнародну конвенцію про боротьбу із захопленням заручників 1979 року, яка визначає обов’язки держав-сторін вживати всіх заходів, які вони  вважають за доцільні, для полегшення становища заручника, зокрема забезпечення його звільнення.
Отже, міжнародно-правові норми зобов’язують держави гарантувати права всім особам на їх території чи під їх юрисдикцією. Проте виконання цього завдання суттєво ускладнюється, коли держава втрачає контроль над своєю територією чи її частиною. Саме тому у Заяві Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав і основоположних свобод», схваленій Постановою Верховної Ради України №462-VIII від 21.05.2015 року, заявлено про відступ від ряду міжнародних зобов’язань України. Проте такий відступ не дозволяється від основоположних норм-принципів, в тому числі – щодо заборони свавільного позбавлення волі людини. Останнє якраз і стосуються проблеми заручників на тимчасовово окупованих територіях. Така проблема визнана однією з ключових у сфері протидії збройній агресії РФ проти України та захисту прав людини і громадянина. Адже внаслідок бойових дій на сході України масово порушуються права людини на свободу та особисту недоторканність. Тим часом існуючі правові механізми реагування на такі порушення виявляють свою обмеженість і недостатність.
Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначені організаційні основи протидії терористичній діяльності та звільнення заручників з неволі. При цьому органи державної влади України застосовують механізми, передбачені законами України та нормами міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і законних інтересів громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території. Україна зобов’язується вживати всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, нормами міжнародного права, для якнайшвидшого звільнення території України від окупації, відновлення цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина на всій території України (стаття 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).
З метою забезпечення належної координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників, встановлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб, пошуку та повернення тіл загиблих в районі проведення антитерористичної операції Наказом Голови СБУ у 2015 році було створено Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції (далі – Об’єднаний центр). У рамках Мінського переговорного процесу, з 2014 року, триває робота гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України у напрямі звільнення заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб у зв’язку з конфліктом на Донбасі. Останнім часом, 27.12.2017 року та 24.01.2018 року, значна частина громадян України, які були незаконно позбавлені волі представниками ОРДЛО, були звільнені з неволі. 
18.01.2018 року Верховною Радою було ухвалено Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», в якому відзначено, що дії Російської Федерації на території окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя грубо порушують принципи та норми міжнародного права, зокрема шляхом: організації та здійснення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського поводження або покарання, позасудових страт стосовно цивільного населення, українських військовослужбовців та заручників. 
31.01.2018 року Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова  «Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону». Нею, зокрема, був затверджений Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з полону 27.12.2017 року та 24.01.2018 року.
Проте, вищезазначеного правового регулювання та вжитих заходів видається недостатньо з огляду на неврегульованість низки питань, пов’язаних з реабілітаційним періодом у житті осіб, які були протиправно позбавлені волі, тобто з поновленням їх прав після звільнення з неволі. Йдеться, передусім, про систему заходів правовідновлювального та реабілітаційного характеру. Адже через брак належного правового регулювання не забезпечуються, зокрема, загальні права та свободи колишніх заручників. Між тим, правозахисні інституції активно заявляють про необхідність урегулювання відповідних суспільних відносин. На актуальності нормативно-правового забезпечення прав колишніх заручників неодноразовово наголошували Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також представники низки впливових міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, МКЧХ та ін.). 
Така позиція підтверджується і низкою програмних документів, ухвалених в Україні останнім часом вищими органами державної влади. Так, у Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від 25.08.2015 року № 501/2015, зазначено, що актуальними проблемами є відсутність ефективної системи заходів щодо визволення заручників, які захоплені і (або) утримуються на території Донецької і Луганської областей, забезпечення їх реабілітації. У зв’язку з цим поставлено стратегічну мету – звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації. При цьому передбачено, що необхідно здійснити комплекс заходів, зокрема: створити ефективну систему звільнення заручників; забезпечити право звільнених осіб на першочергове одержання медичної і правової допомоги; створити дієву систему соціальної, у тому числі психологічної, реабілітації звільнених осіб та членів їх сімей; провести ефективне розслідування злочинів, пов'язаних із викраденням людей, захопленням заручників. 
У Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 року № 1393-р, передбачається в якості актуальних заходів щодо звільнення заручників та відновлення їх прав необхідність: розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про захист прав та свобод цивільних полонених та членів їх сімей; розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму реалізації зазначеного закону. 
Проте дотепер комплексне законодавче регулювання функціонування системи звільнення заручників та інших незаконно позбавлених волі осіб в Україні наразі відсутнє, що не дозволяє належним чином забезпечити і гарантувати право звільнених осіб на першочергове одержання соціальної і правової допомоги, створити дієву систему реабілітації звільнених осіб тощо. У зв’язку з цим очевидною є актуальність прийняття закону, спрямованого на вирішення цих питань.

Цілі та завдання законопроекту.
Метою поданого законопроекту є створення державою законодавчих умов для соціального захисту заручників шляхом визначення системи правовідновлювальних та реабілітаційних заходів, а також визначення у зв’язку з цим спеціальних прав і пільг для осіб, потерпілих від відповідних насильницьких злочинів.

Загальна характеристика та основні положення законопроекту.
Будучи системно пов’язаним із Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», цей законопроект передбачає системні заходи з вдосконалення існуючого механізму забезпечення поновлення прав осіб, потерпілих від захоплення в заручники або іншого незаконного позбавлення волі.
При цьому пропонується поширити норми цього Закону на всіх фізичних осіб (незалежно від наявності в них громадянства України), які, перебуваючи на законних підставах на території України, були захоплені в заручники. Водночас дію Закону пропонується не поширювати на осіб, дії яких були направлені, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), створених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань та/чи будь-яких інших органів та формувань на такій території, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, норм міжнародного гуманітарного права. 
Принципово важливою новелою Закону є також поширення прав та пільг, передбачених цим Законом, на тих громадян України, інших осіб, які на законних підставах перебували на території України, що були визнані рішенням Європейського суду з прав людини такими, які були незаконно позбавлені волі внаслідок незаконного арешту та/або відбування покарання за незаконним вироком суду на території будь-якої з держав, на які поширюється юрисдикція ЄСПЛ. У такий спосіб Закон урегулює питання правопоновлення для так званих «політв’язнів Кремля», що є актуальним завданням захисту прав цих громадян України.
Законопроектом передбачено, що заручник має право на: одержання від держави безоплатної правової допомоги при підготовці процесуальних документів щодо притягнення винної особи (осіб) до відповідальності;   відшкодування вартості послуг з надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та законних інтересів. Після звільнення заручника слідчий, прокурор або суд зобов'язані роз'яснити цій особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої їй шкоди.
Пропонується законодавчо гарантувати право звільненого заручника на першочергове безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності. Установлено, що медична допомога таким особам надається закладами охорони здоров’я всіх форм власності невідкладно. Закон визначає, що держава має гарантувати цим особам повну, невідкладну та безперервну медичну реабілітацію, що включає в себе можливість невідкладно після звільнення отримати необхідну медичну та психологічну допомогу.
Законопроект передбачає правило, за яким особам, які мають статус заручників, протягом періоду незаконного позбавлення волі штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються.  Також установлюється заборона протягом часу незаконного позбавлення волі звертати стягнення на майно та кошти, які перебувають у приватній або спільній сумісній власності осіб, які мають статус заручника, та їх подружжя.
Передбачається законодавче унормування права кожного звільненого заручника на одноразову державну грошову допомогу. Її розмір визначатиметься в залежності від тривалості перебування в неволі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відповідну сферу правовідносин, є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про боротьбу з тероризмом», інші закони та прийняті відповідно до них підзаконні нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту.
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 його цільовому 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 законопроект не передбачає видатків з Державного бюджету України.

6. Позиція заінтересованих органів.
Проект Закону пройшов юридичну експертизу в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

7. Регіональний аспект.
Проект Закону не стосується інтересів адміністративно-територіальних одиниць.

8. Çàïîá³ãàííÿ äèñêðèì³íàö³¿.
Ó ïðîåêò³ Çàêîíó â³äñóòí³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü îçíàêè äèñêðèì³íàö³¿. 

9. Çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.
Ïðîåêò Çàêîíó íå ìàº ïðàâèë ³ ïðîöåäóð, ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè ðèçèêè â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, òà íå ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè. 

8. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ.
Ïðàâîçàõèñí³ òà ïðàâîâ³äíîâëþâàëüí³ ö³ë³ ïðèéíÿòòÿ öüîãî Çàêîíó îáóìîâëþþòü ìîæëèâ³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó.

9. Ïîçèö³ÿ ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â
Ïðîåêò Çàêîíó íå ïîòðåáóº ïîãîäæåííÿ ç óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè â³ä âñåóêðà¿íñüêèõ ïðîôñï³ëîê, ¿õ îá’ºäíàíü òà âñåóêðà¿íñüêèõ îá’ºäíàíü îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â. 

10. Îö³íêà ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó.
Ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè íå º ðåãóëÿòîðíèì àêòîì.

11. Âïëèâ ðåàë³çàö³¿ àêòà íà ðèíîê ïðàö³.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè ñóòòºâî íå âïëèâàòèìå íà ðèíîê ïðàö³.

12. Î÷³êóâàí³ ïðàâîâ³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó.
Ïðèéíÿòòÿ öüîãî Çàêîíó ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ ñîö³àëüíîãî ³ ïðàâîâîãî çàõèñòó îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç íåâîë³, â³äíîâëåííþ ¿õ ïðàâ òà ¿õ ñîö³àëüí³é àäàïòàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³, ïîñèëèòü äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äí³é ñîö³àëüí³é ãðóï³.

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè                                                       
І. Геращенко (посв. № 073),
М. Іонова (посв. № 087),
І. Луценко (посв. № 435),
І. Фріз (посв. № 094),
О. Кондратюк (посв. № 425),
А. Герасимов (посв. № 107),
О. Третьяков (посв. № 417),
В. Мельниченко (посв. № 391), 
Р. Мацола (посв. № 388),
А. Шинькович (посв. № 387)


