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Шановний Сергію Костянтиновичу!
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 16 червня 2022 року (протокол № 58), розглянув проект Закону
України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури
обміну засуджених як військовополонених, реєстр. № 7436 від 06.06.2022
року, поданий народним депутатом України Веніславським Ф.В. та іншими
народними депутатами України.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, законопроект
спрямований на удосконалення кримінального та кримінального
процесуального законодавства в частині врегулювання процедури обміну
обвинувачених та засуджених як військовополонених.
Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано, що в умовах широкомасштабного вторгнення
Російської Федерації на територію України питання, що виникають в процесі
обміну військовополонених, є актуальними та такими, що потребують
негайного врегулювання. Разом з тим, зазначено, що законопроект необхідно
узгодити з міжнародно-правовими зобов’язаннями України щодо
необхідності криміналізації «серйозних порушень», передбачених чотирма
Женевськими конвенціями, та притягнення винних осіб до відповідальності
за такі діяння.

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну
засуджених як військовополонених, реєстр. № 7436 від 06.06.2022 року,
поданий народним депутатом України Веніславським Ф.В. та іншими
народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу.
Голова Комітету
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