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Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
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міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
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Голові Комітету з питань правової
політики
КОСТІНУ А.Є.
Щодо реєстр. № 4323
Шановний Андрію Євгеновичу!
Комітет 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 на своєму засіданні 17 лютого 2021 року розглянув проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів
примусового годування», реєстр.№ 4323 від 05.11.2020 р., поданий Кабінетом
Міністрів України.
Комітет відзначив необхідність врегулювання на законодавчому рівні
визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового
годування, а також умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, які
відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування).
Важливим є те, що даний законопроект підготовлено на виконання низки
рішень Європейського суду з прав людини у групі справ «Невмержицький
проти України», в яких висвітлено проблемні питання, що стосуються
порушення статті 3 Конвенції про захист прав і основоположних свобод у зв’язку
з примусовим годуванням засуджених та осіб, узятих під варту, які
відмовляються від їжі.
Члени Комітету підтримали положення законопроекту щодо
невідкладного інформування Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини про кожне прийняття рішення про примусове годування особи, взятої
під варту, чи особи яка відбуває покарання.
За наслідками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до
головного Комітету з питань правової політики висновок з пропозицією
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та

осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування”, реєстр.№4323,
поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому
читанні прийняти за основу.
З повагою
Голова Комітету
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