Законопроекти №8205 і №8337
Статус і соціально-правовий захист заручників та полонених
Законопроект №8337
Законопроект доповнює чинний Закон України «Про боротьбу з
тероризмом» розділом щодо соціального захисту заручників.
Цей розділ передбачає комплекс соціальних гарантій лише для
заручників, серед яких: першочергове безоплатне медичне
забезпечення; право на відстрочку платежів за кредитними
зобов’язаннями на час тримання особи як заручника; одноразова грошова допомога колишнім заручникам і членам сім’ї в разі
смерті заручника.
Наразі вносити зміни в Закон України «Про боротьбу з тероризмом» недоцільно, оскільки цей Закон визначає гарантії правового і соціального захисту громадян у зв’язку із участю в боротьбі з
тероризмом, тоді як конфлікт між РФ і Україною є збройною
агресією.

проект поширюється лише на заручників, поза
нормою залишаються полонені та в’язні
Кремля
визначення заручника є занадто обширним та
нечітким
процедура надання статусу особи, яка
підпадатиме під дію Закону, є неприйнятною
не передбачено жодної підтримки для членів
сімей на час перебування особи в заручниках

Законопроект №8205
пропоновані законопроектом правові категорії не
враховують норм міжнародного гуманітарного права
проект не розкриває правового статусу осіб, які
можуть бути визнані заручниками та осіб, які
незаконно позбавлені волі
надання чи ненадання передбаченого проектом
статусу особі залежить від визнання її потерпілою у
відповідному кримінальному провадженні за фактом
її незаконного утримання
не відповідає реаліям правового регулювання подій
на сході України

Законопроектом передбачається закріплення статусу військовополонених та цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права, шляхом ухвалення нового Закону. Крім того, проект
містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб:
медико-психологічна підтримка; забезпечення тимчасовим спеціальним житлом; право на відстрочку платежів за кредитними зобов’язаннями; забезпечення поновлення на колишній роботі (посаді);
грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні; одноразова грошова допомога у разі смерті заручника чи незаконно
засудженого.

Проблема законодавчого забезпечення прав осіб, позбавлених волі в зв'язку зі збройною
агресією РФ потребує нагального вирішення

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
Прийняти в першому читанні законопроект №8205 і
доопрацювати його до другого читання з урахуванням
зауважень і пропозицій експертного середовища

Проект Закону має відповідати:
•нормам міжнародного права
•стандартам прав людини
•реаліям правового регулювання подій на сході України

Які соціальні гарантії потрібно передбачити?
1. Медико-психологічна підтримка, яка враховуватиме специфіку роботи із звільненими з полону, колишніми заручниками.
2. Оплата послуг правозахисників, пов’язана з позбавленням волу зв’язку із збройною агресією.
3. Безоплатна первинна і вторинна правова допомога відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
4. Право на відстрочку платежів за кредитними зобов’язаннями на період позбавлення волі і період реабілітації.
5. Право на поновлення на колишній роботі, якщо це не можливо, то забезпечити підходящою роботою повинна Державна служба
зайнятості.
6. Грошова компенсація за кожен місяць позбавлення волі.
7. Одноразова грошова допомога членам сім’ї у разі смерті особи, яка була позбавлена волі у зв’язку із збройною агресією.

