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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 
“Про відродження унікального Символу православ’я – 
церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві”

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî Öåðêâà Áîãîðîäèö³ (Äåñÿòèííà) â ì³ñò³ Êèºâ³ º ïåðøèì êàì’ÿíèì õðàìîì â íàø³é ³ñòîð³¿. ¯¿ çáóäîâàíî ó 989-996 ðîêàõ äàâíüîðóñüêèìè òà â³çàíò³éñüêèìè ìàéñòðàìè çà êîøòè Âåëèêîãî Êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà (Ñâÿòîñëàâîâè÷à), ÿêèé âèä³ëÿâ íà áóä³âíèöòâî äåñÿòèíó (äåñÿòó ÷àñòèíó êíÿæèõ äîõîä³â), ùî â³äîáðàçèëîñÿ ó íàçâ³ õðàìó. Êèÿíè òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó áóä³âíèöòâ³ öåðêâè.
Õðàì ïðèêðàøàëè ôðåñêè, ìîçà¿êà, ð³çí³ ìàðìóðîâ³ òà øèôåðí³ ïëèòè (³êîíè, õðåñòè òà ïîñóä ïðèâåçåíî ç Êîðñóíÿ – Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî). Ó Äåñÿòèíí³é öåðêâ³ áóëè ïîõîâàí³ êíÿçü Âîëîäèìèð òà éîãî äðóæèíà – Àííà – â³çàíò³éñüêà öàð³âíà, à òàêîæ ç Âèøãîðîäà ïåðåïîõîâàíî êíÿãèíþ Îëüãó. 
Íàïðèê³íö³ 1240 ðîêó îðäè õàíà Áàòèÿ çàõîïèëè Êè¿â ³ ðàçîì ç Êè¿âñüêîþ äåðæàâîþ çíèùèëè Äåñÿòèííó öåðêâó, ùî áóëà îñòàíí³ì ôîðïîñòîì îáîðîíè ³ â ðó¿íàõ ÿêî¿ çàãèíóëî áàãàòî âî¿í³â ³ æèòåë³â, êîòð³ çàõèùàëè ð³äíå ì³ñòî.
Êèÿíè ïåð³îäè÷íî çä³éñíþâàëè ñïðîáè â³äíîâèòè Äåñÿòèííèé õðàì, áóäóþ÷è íà ñâÿòîìó ì³ñö³ êàïëè÷êè ³ ìàëåíüê³ öåðêâè. Êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò Ïåòðî Ìîãèëà ó 1630-ò³ ðîêè îðãàí³çóâàâ ´ðóíòîâí³ ðîçêîïêè ³ äîñë³äæåííÿ ðó¿í ñâÿòèí³, â³äêðèâøè ãðîáíèö³ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà ³ éîãî äðóæèíè Àííè, òà çáóäóâàâ íà äðåâí³õ ôóíäàìåíòàõ Äåñÿòèííîãî õðàìó íåâåëèêó öåðêâó.
Â³äáóäîâàíà ïðàâîñëàâíîþ ãðîìàäîþ ó 1828-1842 ðîêàõ íà ñâÿòîìó ì³ñö³ íîâà öåðêâà íå ÿâëÿëà ñîáîþ â³äíîâëåííÿ ïåðâ³ñíîãî Õðàìó ³ áóëà çðóéíîâàíà âëàäîþ ó 1936 ðîö³.
Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ó 1991 ðîö³, âðàõîâóþ÷è âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ öåðêâè Áîãîðîäèö³ (Äåñÿòèííî¿) ÿê óí³êàëüíîãî ñèìâîëó íàö³îíàëüíî¿ ³ ñâ³òîâî¿ äóõîâíîñò³ òà êóëüòóðè, ó ïðàâîñëàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ êîëàõ ³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ íåîäíîðàçîâî ñòàâèëîñÿ òà îáãîâîðþâàëîñÿ ïèòàííÿ â³äðîäæåííÿ Õðàìó, íàâ³òü ïðèéìàëèñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ, çîêðåìà ó 2000 ðîö³, àëå âîíè íå áóëè ðåàë³çîâàí³.
У цивілізаційних процесах третього тисячоліття Український народ повинен посісти своє гідне місце. Провідні країни змінюють модель суспільного розвитку від орієнтації на отримання прибутку до гармонійного господарювання і підвищення ролі духовності в життєдіяльності суспільства. Орієнтація сучасної цивілізації на етичність та екологічність актуалізує пошуки духовних першооснов. У православ’ї історичним символом єднання духовної і світської влади в інтересах народу є церква Богородиці (Десятинна).
В Києві була проголошена проповідь Апостола Андрія Первозванного, яка стала фундаментом православного духу як стрижня у вихованні нових поколінь. І саме з Києва Апостольська благодать почала розповсюджуватись територією сучасних України, Росії й Білорусі. 
Протягом десяти століть церква Богородиці (Десятинна) є незмінним символом незламної віри Українського народу. За волею Всевишнього цей символ є духовним надбанням та історичною пам’яткою України і всього християнства. 
Руїни, які ми бачимо сьогодні, не можуть бути живим символом первородства та слугувати дороговказом для майбутніх поколінь. Храм, що символізує найважливіший переломний момент в нашій історії, не повинен залишатися Руїною, він має бути відроджений та стати Світлим дороговказом для Українського народу, його духу, волі і сили.
Враховуючи вітчизняний і світовий досвід, вбачається за доцільне створення на цьому святому місці Національного архітектурно-історичного, духовно-символічного, православного комплексу із відродженням унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної), який включатиме:
Національний музей древнього храму та православної культури в стилобатній частині головної споруди комплексу;
церкву Богородиці (Десятинної), збудовану на стилобатній частині головної споруди комплексу;
Духовно-просвітницький центр православної культури, в складі якого мають бути навчальний заклад та бібліотека;
Також в межах Національного православного комплексу має бути забезпечена можливість відправлення релігійних потреб, функціонування монастиря, екскурсійного відвідування та проведення протокольних заходів.
Аналогічні функції виконують Храм Святого Петра у Ватикані, Храм Святого Хреста у Римі, Храм Святої Софії у Стамбулі тощо. Така практика є звичайною не лише для християн, а й для мусульман, буддистів тощо. В Україні також є багато храмів-музеїв, але створення Національного православного комплексу є якісно новим рішенням. 
Крім того, створення Національного православного комплексу стане поштовхом для перетворення цієї «сплячої» туристичної перлини Києва у центр тяжіння мільйонів паломників та іноземних туристів. Також, буде довершене коло найпопулярнішого туристичного маршруту киян та гостей міста: церква Богородиці (Десятинна) – Андріївський узвіз – вул. Сагайдачного – Поштова площа (Річковий вокзал) – фунікулер – Михайлівський Золотоверхий собор – Софія Київська.
Розглядаючи з правової точки зору у сукупності факти та обставини, які призвели до протиправної експропріації та подальшого знищення в колишній Українській РСР церкви Богородиці (Десятинної), слід визнати право православної церкви на поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент протиправної експропріації у православної церкви храму Богородиці (Десятинної). При цьому, враховуючи, що правонаступником Української РСР є Україна, слід зобов’язати державу в особі Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію зазначених прав православної церкви. Така правова позиція обґрунтовується наступним.
У статті 41 Конституції України закріплено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Крім того, право приватної власності є непорушним.
Згідно статті 10 Закону України "Про культуру" держава у пріоритетному порядку повинна створювати умови для відтворення історичного середовища. 
Відповідно до Висновку N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо вступу України до Ради Європи у контексті запевнень вищих посадових осіб держави (лист Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України від 27 червня 1995 року) Україна зобов'язалася встановити правове вирішення питання про повернення церковної власності.
На відновлення прав церков і релігійних організацій був спрямований Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" від 21 березня 2002 року N 279/2002. 
У вказаному документі наголошується на необхідності забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, розроблення перспективного плану заходів, спрямованого на відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, зокрема на повернення їм колишніх культових будівель, іншого церковного майна (в тому числі приміщень), що перебувають у державній власності і використовуються не за призначенням.  
Зазначені положення передбачені і в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 року і є частиною національного законодавства. Згідно статті 1 Протоколу № 1 до цієї Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Починаючи з 996 року, церква Богородиці (Десятинна) відбудовувалася і руйнувалася багато разів. Глибоко символічно, що кожна відбудова Храму історично пов’язана з піднесенням Держави, а кожна руїна – з її занепадом.
Враховуючи загальнодержавне значення, питання створення Національного архітектурно-історичного, духовно-символічного, православного комплексу із відродженням унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) має бути вирішено на законодавчому рівні.

2. Цілі і завдання законопроекту
Ìåòîþ çàêîíîïðîåêòó º âèð³øåííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ïèòàííÿ ïðî â³äðîäæåííÿ óí³êàëüíîãî Ñèìâîëó ïðàâîñëàâ’ÿ – öåðêâè Áîãîðîäèö³ (Äåñÿòèííî¿) ³ç ñòâîðåííÿì Íàö³îíàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî êîìïëåêñó.
Çàâäàííÿì çàêîíîïðîåêòó º âñòàíîâëåííÿ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ³ ìåõàí³çì³â äëÿ â³äðîäæåííÿ óí³êàëüíîãî Ñèìâîëó ïðàâîñëàâ’ÿ – öåðêâè Áîãîðîäèö³ (Äåñÿòèííî¿) ³ç ñòâîðåííÿì Íàö³îíàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî êîìïëåêñó.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
В законопроекті визначено, що унікальний Символ православ’я – церква  Богородиці (Десятинна) в місті Києві має бути відроджена до відзначення в Україні у 2013 році 1025-річчя хрещення Київської Русі на території пам'ятки археології національного значення "Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви". При цьому створення Національного православного комплексу має бути завершено до 1000-річчя вшанування Успіння святого рівноапостольного князя Володимира у 2015 році.
Законопроектом встановлено загальні завдання для Кабінету Міністрів України та Київської міської державної адміністрації у справі відродження унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) із створенням Національного православного комплексу.

4. Місце законопроекту в системі законодавства 
Çàêîíîïðîåêò ñòîñóºòüñÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Îñíîâíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàçíà÷åíå ïèòàííÿ, º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, çàêîíè Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ïðî îõîðîíó àðõåîëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè, ïðî êóëüòóðó, Êîíâåíö³ÿ ÞÍÅÑÊÎ ïðî îõîðîíó âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ ³ ïðèðîäíî¿ ñïàäùèíè (ðàòèô³êîâàíà Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ¹ 6673-XI â³ä 04.10.1988).
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü äàíîãî çàêîíîïðîåêòó ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ íå ïîòðåáóº âíåñåííÿ çì³í äî ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ ïîòðåáóâàòèìå äîäàòêîâèõ âèäàòê³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Îäíàê, âðàõîâóþ÷è çàãàëüíîíàö³îíàëüíå çíà÷åííÿ â³äðîäæåííÿ óí³êàëüíîãî Ñèìâîëó ïðàâîñëàâ’ÿ – öåðêâè  Áîãîðîäèö³ (Äåñÿòèííî¿) ³ç ñòâîðåííÿì Íàö³îíàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî êîìïëåêñó, à òàêîæ ôàêòè÷íó íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ ðîçðàõóíêè íà äàíîìó åòàï³, ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè çàêîí áåç â³äïîâ³äíèõ ðîçðàõóíê³â. 
           Îáñÿã íåîáõ³äíèõ áþäæåòíèõ êîøò³â áóäå çàïðîïîíîâàíî Îðãêîì³òåòîì.
6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Ïðèéíÿòòÿ çàêîíó äîçâîëèòü â³äðîäèòè óí³êàëüíèé Ñèìâîë ïðàâîñëàâ’ÿ – öåðêâó Áîãîðîäèö³ (Äåñÿòèííó) ³ç ñòâîðåííÿì Íàö³îíàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî êîìïëåêñó, ñïðèÿòèìå êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ðîçáóäîâ³ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, çðîñòàííþ ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó äåðæàâè, ï³äâèùåííþ äóõîâíîñò³ íàñåëåííÿ, ñëóãóâàòèìå âàãîìèì âíåñêîì Óêðà¿íè ó ñâ³òîâó êóëüòóðíó ñïàäùèíó, ñòàíå âøàíóâàííÿì ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ çàõèñíèê³â Êèºâà ³ âñ³õ, õòî íàìàãàâñÿ â³äðîäèòè ñâÿòèíþ.
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