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Шановний Андрію Євгеновичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 31
березня 2021 року, розглянув:
- проект Закону України про захист права власності та інших речових прав
осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, реєстр. №5177 від 01.03.2021 р.,
поданий народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими народними
депутатами України (далі – законопроект реєстр. №5177);
- проект Закону України про захист права власності та інших речових прав
осіб, постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або
операції Об'єднаних сил, реєстр. №5177-1 від 17.03.2021 р., поданий народним
депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами
України (далі – законопроект реєстр. №5177-1).
За твердженням ініціаторів: законопроект реєстр. №5177 спрямований на
захист майнових прав осіб, порушених внаслідок збройної агресії шляхом
запровадження механізмів реституції, а також відшкодування майнової шкоди,
завданої особам, які постраждали внаслідок збройної агресії у відповідності до
міжнародних та європейських стандартів прав людини, зокрема практики
Європейського суду з прав людини; законопроект реєстр. №5177-1 спрямований
на захист права власності та інших речових прав на нерухоме майно (житловий
будинок, квартира, інше жиле приміщення, будівля, споруда, нежитлове
приміщення, земельна ділянка, тощо) та рухоме майно, які порушено внаслідок

проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил шляхом
надання компенсації
Для досягнення поставленої мети законопроектом реєстр. №5177
пропонується запровадити комплексний механізм захисту прав власності,
порушених внаслідок збройної агресії шляхом реституції та виплати
компенсації фізичним особам, нерухоме та рухоме майно яких було знищено,
пошкоджено або втрачено внаслідок збройної агресії незалежно від того, чи це
сталося внаслідок дій країни-агресора чи внаслідок дій, вжитих з метою
протидії збройній агресії.
Законопроектом реєстр. №5177-1 пропонується запровадити комплексний
механізм захисту прав власності, порушених внаслідок проведення
антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил шляхом компенсації
потерпілим особам, нерухоме та рухоме майно яких було знищено, пошкоджено
або втрачено внаслідок проведення антитерористичної операції або операції
Об'єднаних сил.
Під час обговорення законопроектів народними депутатами України –
членами Комітету зазначено, що законопроектом реєстр. №5177-1, на відміну
від законопроекту реєстр. №5177, відповідальність за завдану матеріальну
шкоду постраждалим особам покладається виключно на державу Україна.
Вказаний проект Закону не містить положень щодо покладення такої
відповідальності на Російську Федерацію як державу-агресора, а також на
окупаційні адміністрації.
Народними депутатами України – членами Комітету вказано на актуальність
законопроекту реєстр. №5177 з огляду на відсутність у чинній законодавчій базі
України комплексного механізму, який би гарантував та визначав умови
реалізації права цивільного населення на реституцію, виплату компенсації за
житло та інше майно, зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення:
рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону України
про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок
збройної агресії, реєстр. №5177 від 01.03.2021 р., поданий народним депутатом
України Горбенком Р.О. та іншими народними депутатами України, за
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу;
рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону України
про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок
проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил, реєстр.
№5177-1 від 17.03.2021 р., поданий народним депутатом України Королевською
Н.Ю. та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в
першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Голова Комітету
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