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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за
дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. розглянув на
засіданні 23 грудня 2020 року (протокол № 54) проект Закону України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів
примусового годування» (реєстр. № 4324), поданий Кабінетом Міністрів
України.
Законопроект розроблено з метою вдосконалення окремих положень
кримінального процесуального законодавства в частині врегулювання
процедури розгляду судами питання застосування заходів примусового
годування засуджених та осіб, які тримаються під вартою, та які відмовляються
від їжі (оголошують про голодування).
Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується:
- доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК
України) новою ст. 206-1 «Ухвала слідчого судді, суду про примусове годування
підозрюваного, обвинуваченого, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою»;
- визначити, що під час виконання вироків суд, визначений ч. 2 ст. 539 КПК
України, має право вирішувати питання про застосування до засуджених
примусового годування (п. 7-1 ст. 537 КПК України в редакції проекту).
Відповідне клопотання (подання) подається до місцевого суду, в межах
територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання (п. 1 ч. 2
ст. 539 КПК України в редакції проекту).
В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету
підтримали ідею законопроекту, проте, зазначили про необхідність
законодавчого закріплення положень щодо форми заяви про відмову від
прийняття їжі, а також можливості оскарження ухвали слідчого судді, суду про
примусове годування підозрюваного, обвинуваченого, до якого застосовано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути
прийнятий за основу.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань кримінального
процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності, всебічно
обговоривши питання, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114
Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до
засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування»
(реєстр. № 4324) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено Голову
Комітету з питань правоохоронної діяльності – народного депутата України
Монастирського Дениса Анатолійовича.
Проект Постанови Верховної Ради України та висновок Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України додаються.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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