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Шановний Олександре Михайловичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 6 жовтня 2022 року (протокол № 67), розглянув проект Закону 
України про внесення змін до деяких законів України щодо надання права на 
звільнення з військової служби та відстрочки від призову під час мобілізації 
особам, звільненим з полону, реєстр. № 8061 від 20.09.2022, поданий 
народним депутатом України Василенко Л.В. та іншими народними 
депутатами України.

Метою законопроекту є узгодження національного законодавства із 
Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Під час обговорення проекту Закону в межах предметів відання Комітету 
народними депутатами України вказано на його актуальність та 
обгрунтованість з огляду на наявність закріпленого в міжнародному праві 
загального принципу щодо недопущення повторної участі 
військовополонених в бойових діях. Так, у статті 117 Женевської конвенції 
про поводження з військовополоненими зазначено, що жодна репатрійована 
особа не може бути використана на дійсній військовій службі. В той же час 
національне законодавство України не містить відповідних норм для 
практичної реалізації вказаного принципу по відношенню до 
військовослужбовців, звільнених з полону. 



Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до Комітету 
Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до деяких законів України щодо надання права на 
звільнення з військової служби та відстрочки від призову під час мобілізації 
особам, звільненим з полону, реєстр. № 8061 від 20.09.2022, поданий 
народним депутатом України Василенко Л.В. та іншими народними 
депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 
основу.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


