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СУПЕРЕЧЛИВІ АСПЕКТИ ЗАКОНУ
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ГОНКОНГУ
З 1997 року Гонконг був переданий під контроль Китайської
Народної республіки (КНР) у рамках політики «Одна країна – дві
системи». Хоча з самого початку влада КНР наполягала на повній
інтеграції Гонконгу до складу материкового Китаю, проте з приходом
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Ден Сяопіна, урядом Китаю було розроблене відповідне компромісне
рішення [8]. Це рішення було закріплено у «Об’єднаній китайськобританській декларації з питання передачі Гонконгу» 1984 року. Згідно з
цією декларацією, демократичні процеси та стиль життя у Гонконзі
мають залишатись незмінними до 2047 року [3].
Як зазначав голова та засновник партії «Об’єднаних демократів
Гонконгу» Мартін Лі, Ден Сяопін розумів концепцію «Одна країна – дві
системи» як таку, у рамках якої Гонконг зміг би показати шлях розвитку
Китаю, для того, щоб КНР удосконалилась та «наздогнала Гонконг» [4].
Проте, таке бачення відносин за наступника Ден Сяопіна Цзян Джеміна
було змінено на першопочаткове. Таким чином, посилились спроби
введення в дію різного роду законодавчих актів для втілення у життя
попередніх ідей.
У 2017 році Сі Цзиньпінем була проголошена «Китайська мрія»,
головна ідея котрої – побудова до 2049 року міцної країни-лідера в сфері
інноваційних технологій, із сильними армією та міжнародним впливом.
Як зазначає професор Е.С. Еріксон, «Китайська мрія» також вимагає
прямого контролю за Гонконгом, інкорпорації Тайваню і вирішення
територіальних конфліктів із сусідами [2].
Питання інкорпорації Гонконгу, у свою чергу, почало відігравати все
більшу роль, особливо після обрання головою адміністрації Гонконгу
Керрі Лам у 2017 році. Тоді серед суспільства Регіону почало зростати
занепокоєння щодо зростання впливу КНР на внутрішню політику
автономії. Підписання у березні 2019 року «Білля про екстрадицію»
почало нову політичну кризу у особливому адміністративному районі
(ОАР), котра позначилась рекордним падінням довіри до влади Керрі
Лам до позначки у 9.1%, станом на 25 лютого 2020 року [5]. Як зазначає
професор Сіє Тао: «Іншими словами, Пекін більше не дозволить
продемократичним рухам дестабілізувати Гонконг» [12].
Подальші зрушення у політичній кризі почались після прийняття
Постійним Комітетом Всекитайського зібрання народних представників
30 червня 2020 року «Закону Китайської Народної Республіки щодо
забезпечення національної безпеки в особливому адміністративному
районі Гонконг» (далі – Закон «про національну безпеку»; Закон). Вже за
перші дні після його оприлюднення він викликав низку суперечностей,
які змінили позиції Західних держав щодо протестних подій у Гонконзі,
що почались у 2019 році.
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Хоча й спроба імплементації схожого нормативного акту була
зроблена ще у 2003 році материковим Китаєм через «Білль про
національну безпеку 2003 року», проте він був майже одразу
відкликаний у зв’язку з масовими протестами. Як відомо, масові
протести, що почались у 2019 році, не припинялись з того часу, а отже,
цей фактор став інструментом легітимізації прийняття цього Закону.
Таким чином, у 2020 році, згідно з Законом «про національну безпеку»,
однією з причин його імплементації є «забезпечення безпеки та
стабільності у Регіоні».
Обурення у продемократичного суспільства Гонконгу та політичних
еліт Заходу викликали саме статті, котрі стосуються понять «сецесія»,
«саботаж», «тероризм», «змова з іноземною державою або із зовнішніми
елементами з загрозою національній безпеці» та визначають міру
покарання (статті 20-30), а також статті 38-39 та 55. Так, наприклад, під
поняття «тероризм» підпадає «нанесення шкоди транспорту та
транспортній інфраструктурі» (пункт 3, статті 24), а досить розмите
поняття «провокування ненависті резидентів Гонконгу до уряду КНР»
підпадає під поняття «змови з іноземною державою». Обидва злочини
передбачають санкцію – від 10-ти років до довічного ув’язнення [9].
Згідно з статтями 38-39, Закон застосовується «до всіх злочинів, що
були здійсненні проти ОАР Гонконг поза межами регіону особою, що не
є її резидентом» [9]. З в’їздом таких громадян на територію ОАР, вони
можуть бути звинувачені у злочинах, заарештовані і піддані суду, не
зважаючи на їхній статус.
Стаття 55, наприклад, надає повноваження Офісу Забезпечення
Національної Безпеки Уряду (ОЗНБ) КНР можливість здійснювати
юрисдикцію у низці справ, якщо «виникла важка ситуація, де Уряд
Регіону не в змозі ефективно забезпечувати дотримання цього Закону».
Якщо стаття 55 застосовується, то законодавство КНР, що є пов’язане із
забезпеченням національної безпеки має бути використане у процесі,
включно з тими законами, котрі пов’язані із розслідуванням
кримінальної справи, експертизою та притягненням до відповідальності
(стаття 57) [9].
Прийняття закону має на меті стабілізувати ситуацію, що виникла на
цей час у Гонконзі. Як зазначив Жанг Сяомін, протесні акції є
«девіацією», котрі виводять політику «Одна країна – одна системи» на
невірний шлях. Таким чином, Закон «про національну безпеку»
відновлює стабільність у регіоні [6].
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На противагу офіційній позиції КНР, позиція США є зовсім іншою.
Пет Тумі назвав цей закон «агресією Комуністичної Партії Китаю проти
Гонконгу» [11]. Разом з демократом К. Ван Гуленом, вони
запропонували «Акт Автономії Гонконгу», що зобов’язує адміністрацію
США накласти санкції на людей, що є причетними до «придушення
економіки та свободи слова у Гонконзі», а також проти банків, що
співпрацюють з такими людьми [11]. Слід підкреслити, що станом на
2019 рік, серед 2490 регіональних офісів, що знаходяться на території
Гонконгу, 18% належать США [1].
Президент Д. Трамп, у свою чергу, назвав такі кроки Китаю
«трагічними» та такими, що «придушили свободу Гонконгу». Також ним
було заявлено про призупинення в’їзду іноземних громадян з Китаю, як
«потенційно небезпечних» [10]. Як зазначає Роберт Дейлі, це матиме
безпосередній вплив на більш ніж 4 тисячі міжнародних студентів у
США. Слід зауважити, що КНР з 2018 року займає першу позицію по
кількості іммігрантів у США.
Резюмуючи усе вищезгадане, можна дійти висновку, що прийняття та
імплементація Закону «про національну безпеку» розглядається у КНР
та США з різних точок зору. Уряд КНР вважає цей закон лише справою
самої КНР, з метою стабілізації ситуації у Гонконзі. Керівництво США
та продемократи ОАР, в свою чергу, вважають його підривом усіх прав
та свобод жителів Гонконгу та розглядають його як «напад на свободу
слова у світі» та порушення договору 1984 року. Тобто, ми можемо
вважати, що прийнятий документ є одним із інструментів «санкційної
боротьби за вплив» між США та КНР. Найближчим часом цілком
ймовірне загострення протистояння між двома найбільшими
економіками світу.
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