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ВИСНОВОК 
 

на проект Закону про вихід з Конвенції про передачу осіб, які страждають 

психічними розладами, для проведення примусового лікування  (реєстр.               

№ 0168 від 07.09.2022 р.), поданий Президентом України Зеленським В.О. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 

та медичного страхування розглянув на своєму засіданні проект Закону про вихід з 

Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для 

проведення примусового лікування  (реєстр. № 0168), поданий Президентом 

України Зеленським В.О., (протокол № 113  від  28.09.2022 р.). 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, необхідність 

виходу України з Конвенції обумовлена наявними змінами відносин України з 

державами - учасницями СНД, що існували на дату приєднання нашої держави до 

неї, зокрема внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації 

проти України. Крім того, правові відносини України з державами – учасницями 

Конвенції на даний час у вказаному правовому полі не є інтенсивними, а також   

існують інші міжнародні договори, які можуть бути підставою для вирішення 

питання про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення 

примусового лікування. 

З огляду на це Президент України пропонує вийти державі Україна з 

Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для 

проведення примусового лікування, у зв’язку зі збройною агресією російської 

федерації проти України та з метою відмежування від СНД і звуження договірно-

правових зобов’язань у межах цього утворення, координуючим центром якого є 

держава-агресор, відповідно до статей 54 та 62 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів.  
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Підтримуючи ініціативу Глави Держави щодо необхідності обмеження 

договірних відносин з державою-агресором та іншими членами СНД, які не 

засудили збройну агресію російської федерації проти України, Комітет ухвалив 

рішення запропонувати Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва рекомендувати Верховній Раді України за  

результатами розгляду у першому читанні прийняти проект Закону про вихід з 

Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для 

проведення примусового лікування (р. № 0168), поданий Президентом України, за 

основу і в цілому. 
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