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Національний превентивний механізм 
як головна функція інституту  

омбудсмана у забезпеченні захисту 
прав та законних інтересів засуджених 

та ув’язнених 
 

В мпраллі омкз ілрдгоауія Укоаї-
лз гм Євомпмыжу ра впрун гм ЄС є 
мглзк ж гмймвлзт жавгалщ жмвліх-
лщмнмйірзфлмї гіяйщлмпрі Укоаїлз. 
Так, вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
«Пом жапагз влуроіхлщмї ра жмвліх-
лщмї нмйірзкз» віг 1 йзнля 2010 ом-
ку, а пакд в н. 12 ф. 2 пр. 11 ндодгба-
фдлм, цм мплмвлзкз жапагакз жмвлі-
хлщмї нмйірзкз Укоаїлз є: «жабджнд-
фдлля ілрдгоауії Укоаїлз в євомндипь-
кзи нмйірзфлзи, дкмлмкіфлзи, ноавм-
взи номпріо ж кдрмю лабурря фйдлп-
рва в Євомндипькмку Смюжі» [1]. Та-
кме, в галмку жакмлі жгагуєрщпя ракі 
кйыфмві жапмбз євомілрдгоауії, як: 
жабджндфдлля пноавдгйзвмгм і гмпру-
нлмгм пугмфзлпрва (пр. 3), вігнмвіг-
ліпрщ взкмгак євомндипщкзт ілпрзру-
уіи (пр. 6) ра взкмозпралля кіелаом-
глмгм нмрдлуіайу гйя урвдогедлля і 
омжвзрку Укоаїлз як пувдодллмї, лд-
жайделмї, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї 
ра ноавмвмї гдоеавз, її праймгм дкм-
лмкіфлмгм омжвзрку (пр. 11). 

Тмбрм гйя дсдкрзвлмгм двомілрд-
гоауіилмгм куопу лаха гдоеава нм-
взлла вігвдпрз мглд ж ноімозрдрлзт 
кіпущ жатзпру мплмвмнмймелзт ноав 
ра пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, а 
ракме жанмжзфуварз євомндипщкзи 
гмпвіг у уіи псдоі. Оглак мпмбйзвд 
кіпуд в псдоі вжаєкмвіглмпзл вйагз 
ра лапдйдлля жаикає нзралля жатзпру 
ноав ра жакмллзт ілрдодпів мпіб, цм 
жлатмгярщпя в кіпуят нмжбавйдлля 
вмйі. В Укоаїлі жгіиплдлля лагйягу жа 
гмрозкалляк ноав ра пвмбмг жапу-
гедлзт жаикаєрщпя ояг нмпагмвуів 
вігнмвіглзт могалів, айд ла лаху гу-
кку кйыфмву ра лдундодгедлу омйщ в 
ущмку нзраллі жаикає ілпрзрур мкбу-
гпкала – Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз. 

Дмпйігедлляк галмгм ілпрзруру 
жаикайзпя ракі вірфзжлялі лаукмвуі, 
як: Маоудйяк О. В., якзи гмпйігзв ра 
омжкозв ноавмву нозомгу галмгм іл-
прзруру, а пакд имгм кмлпрзрууіилм – 
ноавмвзи праруп, мтаоакрдозжував 
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имгм пралмвйдлля ра омжвзрмк, лагав 
таоакрдозпрзку іплуыфзт кмгдйди 
ущмгм ноавмжатзплмгм ілпрзруру в 
пвірі ра имгм птдку в Укоаїлі; Баофук 
В.Б., якзи нозгійзв у пвмєку гмпйі-
гедллі бійщху увагу нзралы кіпуя 
Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз ж ноав йыгзлз в ыозгзфлм-
ку кдталіжкі жабджндфдлля ноав йы-
гзлз в уіймку ра бійщх гдрайщлм пд-
одг пуб'єкрів пзпрдкз жабджндфдлля 
лауімлайщлмї бджндкз Укоаїлз; Нау-
йік Н. С., яка номвдйа кмкнаоарзв-
лзи алайіж мпмбйзвмпрди кмлпрзру-
уіилм-ноавмвмгм прарупу мкбугпкала 
в Укоаїлі ра Пмйщці, впралмвзйа кіп-
уд ра омйщ укоаїлпщкмгм ра нмйщпщкм-
гм мкбугпкалів в пзпрдкі ноавмжатз-
плзт могалів, номалайіжувайа проук-
руоу, мплмвлі смокз гіяйщлмпрі ра 
лмокарзвлд жабджндфдлля галзт іл-
прзрурів; Гмйяк Л. В., яка в пвмєку 
гмпйігедллі номвдйа алайіж пвірмвмгм 
гмпвігу жаномвагедлля, могаліжауії ра 
гіяйщлмпрі ілпрзруру пндуіайіжмвлзт 
мкбугпкалів у пвірі, омжкозйа пнійщлд 
ра мпмбйзвд кіе мкбугпкалакз рак 
жвалмї «жагайщлмї кмкндрдлуії» ра 
пндуіайіжмвалзкз мкбугпкалакз; 
Гмвмомв В. С., якзи гмпйігзв ноавмву 
нозомгу кіпудвзт ра одгімлайщлзт 
мкбугпкалів в жаоубіелзт коаїлат, 
мплмвлі нозлузнз ра нмймедлля їт 
могаліжауії ра гіяйщлмпрі ра ілхі. 

Айд, ла нодвдйзкзи еайщ, увагу 
цмгм мпмбйзвмї омйі мкбугпкала в 
езррі жапугедлзт ра ув'яжлдлзт в 
лахіи коаїлі, вжагайі лд нозгійяйапя 
увага. З ущмгм кз кмедкм нмбафзрз, 
цм гмпйігедлля ілпрзруру мкбугпка-
ла в уіймку, ра в пзпрдкі жатзпру 
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугед-
лзт ра ув'яжлдлзт є гмпзрщ акруайщ-
лзк ла пщмгмгліхліи гдлщ, як ж рмфкз 
жмоу Євомілрдгоауії, рак і ж нмжзуії 
взжлафдлля кіпуя мкбугпкала в жага-
йщліи проукруоі жатзпру ноав йыгз-
лз. 

Мдрмы ланзпалля праррі є пномба 
гмпйігзрз пурліпрщ лауімлайщлмгм 
нодвдлрзвлмгм кдталіжку, имгм ноа-
вмву пурліпрщ ра омйщ у жабджндфдллі 
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугед-
лзт ра ув’яжлдлзт. Дйя гмпяглдлля 

уієї кдрз буйз нмправйдллі лапрунлі 
жавгалля: гмпйігзрз ндодгукмвз вз-
лзклдлля лауімлайщлмгм нодвдлрзв-
лмгм кдталіжку, лагарз взжлафдлля 
галмгм нмлярря, галмгм нмлярря, омж-
гйялурз кмгдйі лауімлайщлмгм нодвд-
лрзвлмгм кдталіжку, цм сулкуімлу-
ырщ в пвірі, гмпйігзрз номудп жаном-
вагедлля НПМ в Укоаїлі а ракме  
взжлафзрз омйщ лауімлайщлмгм нодвд-
лрзвлмгм кдталіжку в жгіиплдллі жа-
тзпру мплмвмнмймелзт ноав ра жа-
кмллзт ілрдодпів жапугедлзт і 
ув’яжлдлзт. 

Поз взвфдллі ра гмпйігедлі ракм-
гм пмуіайщлмгм ілпрзруру як ілпрзрур 
мкбугпкала, лдкмейзвм лд нозгійз-
рз увагу сулкуіяк, цм жгіиплыє гала 
ілпрзрууія. Як рмфлм жажлафзйа 
В. В. Бмиумва, мкбугпкала «вніжла-
ырщ» жа таоакрдомк жгіиплывалзт 
сулкуіи [2, п. 331]. Обукмвйдлм уд 
рзк, цм сулкуії мкбугпкала – уд 
мплмвлі ланояккз ра взгз имгм гія-
йщлмпрі, які жгіиплыырщпя в кдеат 
кмкндрдлуії ущмгм ноавмжатзплмгм 
ілпрзруру, в лзт вігмбоаеаєрщпя имгм 
одайщла омйщ у жабджндфдллі ноав 
йыгзлз і гомкагялзла ра пмуіайщлд 
нозжлафдлля ущмгм ілпрзруру: 
мб’єкрзвла лдмбтігліпрщ жгіиплдлля 
лзк пупнійщлм кмозплмї, пмуіайщлм 
мбукмвйдлмї кмлромйщлм-лагйягмвмї 
ра ноавмжатзплмї гіяйщлмпрі [3, п. 68]. 
Поавзйщлд омжукілля сулкуіи мкбу-
гпкала лабуває мпмбйзвмї акруайщлм-
прі ніг фап взкмлалля ра вігбувалля 
козкілайщлзт нмкаоалщ, цм нмв’яжалд 
ж нмжбавйдлляк вмйі ра взкмлалля 
жанмбіелмгм жатмгу у взгі розкалля 
ніг ваормы. Агед рака кардгмоія пуп-
нійщпрва, як жапугедлі ра ув’яжлдлі 
каырщ ояг мпмбйзвмпрди в пвмєку 
ноавмвмку прарупі, цм ндодгбафдлі 
мбвзлувайщлзк взомкмк пугу, якзи 
лабоав жакмллмї пзйз. Оглзкз ж ра-
кзт мпмбйзвмпрди є мбкдедлля у ві-
йщлмку кіпудндодбуваллі ра ндодпу-
валлі жапугедлзт ра ув’яжлдлзт, а 
ракме,  кмейзвіпрщ йзхд лджлафлмї 
кійщкмпрі жапугедлзт ра ув’яжлдлзт 
кмозпруварзпя нмпйугакз нйарлзт 
агвмкарів ра ноавмжатзплзків. Тмку 
омйщ галмгм ілпрзруру в имгм пнів-
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ноауі пакд ж уієы вдопрвмы лапдйдл-
ля лабуває мпмбйзвмгм жлафдлля. 

Щм прмпуєрщпя жакмлмгавфмгм жа-
коінйдлля сулкуіи мкбугпкала в 
Укоаїлі, рм Закмлмк Укоаїлз «Пом 
Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз ж ноав йыгзлз» лд жакоінйд-
лм емглмї сулкуії коік в праррі     
галмгм жакмлу – взкмлалля Унмвлм-
ваедлзк сулкуіи лауімлайщлмгм нод-
вдлрзвлмгм кдталіжку [4]. Цд в пвмы 
фдогу пвігфзрщ ном рд, цм в псдоі 
вжаєкмомжукілля ілпрзруру мкбугп-
кала ра жапугедлзт і ув’яжлдлзт, па-
кд лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдта-
ліжк. 

Вжагайі мкбугпкал є нмпагмвмы 
мпмбмы, ла яку нмкйагаырщпя сулкуії 
кмлромйы жа гмрозкалляк жакмллзт 
ноав ра ілрдодпів гомкагял. Пмпага 
мкбугпкала, якзи унмвлмваедлзи  
кмлромйыварз гіяйщліпрщ гдоеавлзт 
могалів ра нмпагмвзт мпіб ж кдрмы 
гмрозкалля ноав ра ілрдодпів гомка-
гял іплує в багарщмт коаїлат пвіру [5, 
п. 53]. Айд лд кмела гдоеава, в якіи 
іплує галзи ілпрзрур жаномвагзйа в 
пвмы ноакрзку лауімлайщлзи нодвдл-
рзвлзи кдталіжк.  

Пігґоулряк првмодлля пвірмвмгм 
лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталі-
жку прайм нозилярря Оогаліжауієы 
Об’єглалзт Науіи Кмлвдлуії ООН 
номрз карувалщ ра ілхзт емопрмкзт, 
лдйыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеу-
ырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля і нм-
каоалля [6]. Агед багарм гдкмкоарз-
флзт гдоеав лакагайзпя жлаирз лмві 
хйятз гйя нмгмйалля рзоалії ра ем-
опрмкмпрі в пвірі. Нартлдллзи оджуйщ-
раракз вігвігувалля рыодк в ндоімг 
віипщкмвзт нмгіи Міелаомглзк Км-
кірдрмк Чдовмлмгм Ходпра, хвдиуао-
пщкзи балкіо-сійалромн Жал-Жак 
Гмрщє, а ніжліхд і жаплмвала лзк Апм-
уіауія нм нмндодгедллы карувалщ 
псмокувайз пзпрдку пзпрдкарзфлзт 
мгйягів кіпущ лдпвмбмгз нм впщмку 
пвіру [7, п. 4]. Піжліхд в 2002 омуі 
Апмуіауія гмкмгйапя нозилярря са-
куйщрарзвлмгм номрмкмйу гм Кмлвдл-
уії ООН номрз карувалщ [8].  

Вігнмвіглм гм ілсмокауії, жажла-
фдлмї ла мсіуіилмку паирі Укоаїлпщ-

кмї Гдйщпілпщкмї пнійкз ж ноав йыгз-
лз (яка влмпзрщ жлафлзи вкйаг в ом-
жвзрмк ра мпвіру в псдоі ноав йыгзлз 
в Укоаїлі) пралмк ла 2018 оік НПМ 
сулкуімлує в 44 гдоеават пвіру [9].  

Гмймвла ігдя лауімлайщлмгм нод-
вдлрзвлмгм кдталіжку нмйягає у жа-
номвагедллі пзпрдкз одгуйяолзт, 
лджайделзт вігвігувалщ бугщ-якмгм 
кіпуя, цм ндодбуває ніг ыозпгзкуієы 
ра кмлромйдк гдоеавз, гд урозку-
ырщпя фз кмеурщ урозкуварзпя мпм-
бз, нмжбавйдлі вмйі, жа омжнмоягедл-
ляк гдоеавлмгм могалу фз жа имгм 
вкажівкмы, абм ж имгм вігмка фз кмв-
фажлмї жгмгз (галі кіпуя каырщ лажву 
«кіпуя лдпвмбмгз»). Ці вігвігувалля 
жгіиплыырщпя ж кдрмы нмпзйдлля, жа 
лдмбтіглмпрі, жатзпру ракзт мпіб віг 
карувалщ ра ілхзт емопрмкзт, лд-
йыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ 
гігліпрщ, взгів нмвмгедлля ра нмка-
оалля. Ммлірмозлгмві вігвігувалля 
кіпущ лдпвмбмгз лджайделзкз дкпнд-
оракз каырщ прозкуыфзи внйзв ла 
гдоеавлі могалз и, вігнмвіглм, кілі-
кіжуырщ озжзк прарз едорвмы лдла-
йделмгм нмвмгедлля ра карувалля 
[10]. Щм в пвмы фдогу акудлрує вае-
йзвіпрщ омйі, цм вігвмгзрщпя ілпрзру-
ру мкбугпкала в номудпі взкмлалля 
ра вігбувалля козкілайщлзт нмка-
оалщ нмв’яжалзт ж нмжбавйдлляк вмйі, 
а ракме взкмлалля жанмбіелмгм жатм-
гу у взгі розкалля ніг ваормы.  

Загаймк іплуырщ ракі кмгдйі ла-
уімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіж-
ку, воатмвуыфз мпмбйзвмпрі кмелмї 
мкодкмї гдоеавз:  

Ммгдйщ «Окбугпкал». Ммгдйщ 
ндодгбафає лагійдлля сулкуіякз 
НПМ Осіпу Окбугпкала. Ммгдйщ 
сулкуімлує в ракзт коаїлат як: Ай-
балія, Гоужія, Чдпщка Рдпнубйіка, 
Пмйщца, Швдуія, Епрмлія. 

Ммгдйщ «Окбугпкал +». Зажла-
фдла кмгдйщ ндодгбафає пнійщлд вз-
кмлалля сулкуіи НПМ Осіпмк Ок-
бугпкала ра гомкагпщкзкз могаліжа-
уіякз (Далія, Сймвдлія, Ммйгмва, 
Віокдлія). 

Ммгдйщ мкодкмгм могалу. В оак-
кат жажлафдлмї кмгдйі ндодгбафаєрщпя 
жаномвагедлля пндуіайіжмвалмгм мо-
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галу, якзи бз жаикавпя взкйыфлм 
нзраллякз жгіиплдлля одгуйяолзт 
вігвігувалщ кіпущ лдпвмбмгз. Ммгдйщ 
таоакрдола гйя ФРН, Фоалуії, 
Швдиуаоії, Рукулії, Майщгівз. 

Ммгдйщ куйщрзмогалу. Фулкуії 
НПМ взкмлуырщ як гомкагпщкі мога-
ліжауії, рак і гдоеавлі могалз, які 
омжгійяырщ кіе пмбмы псдоз вігнмві-
гайщлмпрі гйя оіжлзт рзнів кіпущ лд-
пвмбмгз. Ммгдйщ таоакрдола гйя 
Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва, гд гм гом-
кагпщкзт могаліжауіи, які взкмлуырщ 
сулкуії НПМ, пдодг ілхзт віглм-
пярщпя: Independent Custody Visiting 
Association; Independent Monitoring 
Boards, а гм гдоеавлзт: Her Majesty 
Ispectorate of Prisons; Office for 
Standards in Education, Children's 
Services and Skills. Впщмгм НПМ 
Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва нодгправ-
йдлзи 18-ка ілпрзрууіякз. Така е 
кмгдйщ сулкуімлує в Нмвіи Здйалгії 
(5 могалів) [7, п. 4]. 

Щм прмпуєрщпя вномвагедлля 
НПМ в лахіи гдоеаві, рм 21 йзнля 
2006 омку Вдотмвла Рага Укоаїлз 
оарзсікувайа Факуйщрарзвлзи ном-
рмкмй гм Кмлвдлуії номрз карувалщ ра 
ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм 
ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів 
нмвмгедлля і нмкаоалля. Вігнмвіглм 
гм нмймедлщ Факуйщрарзвлмгм ном-
рмкмйу гдоеава-уфаплзуя номрягмк 
омку ніпйя имгм оарзсікауії фз нозє-
глалля кає првмозрз, нозжлафзрз фз 
нігрозкуварз ла лауімлайщлмку оівлі 
мгзл абм кійщка могалів гйя вігвігу-
валщ гйя уійди лдгмнуцдлля кару-
валщ ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщ-
кзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ гіг-
ліпрщ, взгів нмвмгедлля ра нмкаоалля 
(лауімлайщлі нодвдлрзвлі кдталіжкз). 
В рми ед фап, Факуйщрарзвлзк ном-
рмкмймк ндодгбафдлм кмейзвіпрщ 
лагалля гдоеаві-уфаплзуі вігпромфкз 
цмгм взкмлалля пвмїт жмбмв’яжалщ жа 
Помрмкмймк ніпйя нмгалля гдоеавмы 
вігнмвіглмї жаявз. Така вігпромфка 
гіє какпзкук роз омкз. Піпйя нмгал-
ля вігнмвіглзт кардоіайів гдоеавмы-
уфаплзуды і ніпйя кмлпуйщрауіи ж 
Пігкмкірдрмк ж лдгмнуцдлля Кмкірдр 
номрз карувалщ кмед номгмвезрз 

уди ндоімг цд ла гва омкз (фапрзлз 
2, 3 пр. 24 Помрмкмйу) [11, п. 69]. 
Звігпз, кз кмедкм бафзрз, цм как-
пзкайщла вігпромфка гйя жаномва-
гедлля галмгм ілпрзруру в Укоаїлі 
кмейзва какпзкук ла 5 омків. Тмку 
гйя лахмї гдоеавз вномвагедлля 
лауімлайщлмгм кдталіжку буйм кме-
йзвд лд ніжліхд 21 йзнля 2011 омку. 
Айд ла еайщ, Укоаїла взкмлайа пвмє 
жмбмв’яжалля ндодг євомндипщкмы 
пнійщлмрмы сакрзфлм 2  емврля 
2012 омку, кмйз Вдотмвла Рага Укоа-
їлз нозиляйа у гоугмку фзраллі ном-
дкр Закмлу Укоаїлз ном влдпдлля 
жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом Унмв-
лмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
ж ноав йыгзлз» цмгм лауімлайщлмгм 
нодвдлрзвлмгм кдталіжку, якзк сул-
куії лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм 
кдталіжку буйз нмкйагдлі ла Унмв-
лмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз ж ноав 
йыгзлз. І вігнмвіглм в лахіи гдоеаві 
сулкуімлує кмгдйщ лауімлайщлмгм 
нодвдлрзвлмгм кдталіжку «Окбугп-
кал +», мпкійщкз вігвігувалля кіпущ, 
цм ндодбуваырщ ніг ыозпгзкуієы фз 
кмлромйдк гдоеавз, гд урозкуырщпя 
фз кмеурщ урозкуварзпя мпмбз нмж-
бавйдлля вмйі, жа омжнмоягедлляк 
гдоеавлмгм могалу фз жа имгм вкажів-
кмы, абм ж имгм вігмка фз кмвфажлмї 
жгмгз вігбуваєрщпя лд йзхд Унмвлм-
ваедлзк фз имгм жакмллзкз нодгпра-
влзкакз, а оажмк ж нодгправлзкакз 
гомкагпщкмпрі. 

Щм прмпуєрщпя омйі НПМ в псдоі 
жабджндфдлля ноав ра жакмллзт ілрд-
одпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт рм її 
лдкмейзвм нозкдлхзрз. Так, вігнм-
віглм гм пр. 19-1 Закмлу Укоаїлз 
«Пом Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз» мкбу-
гпкал фз имгм жакмллі нодгправлзкз 
каырщ ноавм: лдмбкдедлмгм гмпруну 
гм впіт упралмв взкмлалля нмкаоалщ; 
пнійкуварзпя ж жапугедлзкз ра 
ув’яжлдлзкз бдж родріт мпіб ра жа 
укмв, цм взкйыфаырщ кмейзвіпрщ 
номпйутмвувалля фз нігпйутмвувал-
ля. Такме мкбугпкал кмед влмпзрз 
номнмжзуії могалак гдоеавлмї вйагз, 
гдоеавлзк могалмк, нігнозєкпрвак, 
могаліжауіяк лджайделм віг смокз 
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вйаплмпрі номнмжзуії цмгм нмндод-
гедлля карувалщ ра ілхзт емопрм-
кзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, цм ноз-
лзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля 
ра нмкаоалщ.  

На мплмві вігвігувалля впіт вз-
цджажлафдлзт кіпущ Унмвлмваедлзи 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж ноав йы-
гзлз гмрує пндуіайщлу гмнмвігщ ном 
прал пноав цмгм лдгмнуцдлля в 
Укоаїлі карувалщ ра ілхзт емопрм-
кзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, цм ноз-
лзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля 
ра нмкаоалля. Така гмнмвігщ мнозйы-
глыєрщпя в жапмбат капмвмї ілсмока-
уії ра лагпзйаєрщпя Поджзгдлрмві 
Укоаїлз, Вдотмвліи Рагі Укоаїлз і 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ж гмгдо-
еалляк жакмлмгавпрва Укоаїлз ном 
ілсмокауіы ра кіпрзрщ в пмбі впі жа-
сікпмвалі нмоухдлля ніг фап віжзрів 
в кіпуя лдпвмбмгз в Укоаїлі [4]. Тм-
ку ла лаху гукку пакд мкбугпкал 
нозжвалзи впралмвзрз вжаєкмгіы кіе 
нодгправлзкакз вйагз ра кмелмы 
мкодкмы йыгзлмы, рмбрм віл явйя-
єрщпя лдмбтіглмы йалкмы в йалуыжі 
омжукілля гдоеавмы кмелмї мкодкмї 
йыгзлз. Агед ілкмйз гйя жатзпру 
пвмїт жакмллзт ноав ра ілрдодпів, йы-
гзлі нмроібла гмнмкмга, цм лд бугд 
йзхд одайіжуварзпя ж нмжзуії жакмлу, 
а ноз взоіхдллі якмї ла жапугедлмгм 
бугурщ жвдорарз увагу як ла мпмбзп-
ріпрщ ж упіка її номбйдкакз, нпзтмйм-
гіфлзкз ндодезваллякз ра йыгпщкз-
кз нмродбакз.  

Оред, нігвмгяфз нігпуккз тм-
фдрщпя жажлафзрз лапрунлд: нігґоул-
ряк взлзклдлля лауімлайщлмгм нод-
вдлрзвлмгм кдталіжку нмпйугувайм 
ноаглдлля євомндипщкмї пнійщлмрз 
ніпйя еатірщ Доугмї пвірмвмї віилз 
жлаирз хйятз нмгмйалля карувалля, 
емопрмкмгм фз ракмгм, цм нозлзеує 
гігліпрщ нмвмгедлля фз нмкаоалля. 
Сакд рмку хвдиуаопщкзи балкіо-
сійалромн Жал-Жак Гмрщє жаплував 
Апмуіауіы нм нмндодгедллы кару-

валщ, яка лд йзхд псмокувайа пзпрд-
ку пзпрдкарзфлзт мгйягів кіпущ лд-
пвмбмгз нм впщмку пвіру, а и гм-
кмгйапя в 2002 омуі нозилярря са-
куйщрарзвлмгм номрмкмйу гм Кмлвдл-
уії ООН номрз карувалщ в якіи жа-
жлафаймпя лдмбтігліпрщ првмодлля 
лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кд-
таліжку в упіт гдоеават, цм оа-
рзсікувайз її. Вжагайі лауімлайщлзи 
нодвдлрзвлзи кдталіжк омжукіырщ, як 
пзпрдку пзпрдкарзфлзт кмлірмозлгів 
кіпущ лдпвмбмг в бугщ-якзи фап, ж 
кдрмы нмндодгедлля в лзт карувалщ 
ра ілхзт емопрмкзт абм лдйыгпщкзт 
взгів нмвмгедлля фз нмкаоалщ. В 
пвірі іплує гдкійщка кмгдйди лауім-
лайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку: 
кмгдйщ «Окбугпкал». Ммгдйщ 
«Окбугпкал +», кмгдйщ мкодкмгм 
могалу ра кмгдйщ куйщрзмогалу. 
Укоаїла вжяйа ла пдбд жмбмв’яжалля 
првмозрз лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи 
кдталіжк оарзсікауієы 21 йзнля 
2006 омку Кмлвдлуії номрз карувалщ 
ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм 
ракзт, цм нозлзеує гігліпрщ, взгів 
нмвмгедлля і нмкаоалля, тмфа і вз-
кмлайа имгм сакрзфлм йзхд 2 емврля 
2012 омку, жаномвагзвхз кмгдйщ 
НПМ «Окбугпкал +». Ну, і жвзфаи-
лм лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кд-
таліжк жаикає номвіглу омйщ в псдоі 
жабджндфдлля жатзпру ноав ра жакмл-
лзт ілрдодпів жапугедлзт ра 
ув’яжлдлзт, агед пакд кмейзвіпрщ 
жгіиплдлля лджайделзт кмлірмозлгів 
кіпущ лдпвмбмгз в Укоаїлі кмед нм-
кажарз пноавелы каорзлу пралу гм-
розкалля ноав фз жакмллзт ілрдодпів 
галмї вдопрвз лапдйдлля. 

Такме, нозгійзвхз увагу лауім-
лайщлмку нодвдлрзвлмку кдталіжку 
як мгліи ж сулкуіи ілпрзруру мкбуг-
пкала, в каибурлщмку кз нйалуєкм 
гмпйігзрз ілхі сулкуії галмгм ілпрз-
руру ра омжгйялурз їтлы омйщ у псдоі 
жабджндфдлля ноав ра жакмллзт ілрд-
одпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт. 
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Пєрєйщлікмва Н. М. Науімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдталіжк як гмймвла сулк-
уія ілпрзруру мкбугпкала у жабджндфдллі жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жа-
пугедлзт ра ув’яжлдлзт 

 Срарря нозпвяфдла омжгйягу лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку як гмйм-
влмї сулкуії ілпрзруру мкбугпкала у жабджндфдллі жатзпру ноав ра жакмллзт ілрд-
одпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт. Дмпйігедлм ндодгукмвз взлзклдлля лауімлайщлмгм 
нодвдлрзвлмгм кдталіжку в пвірі, лагалд взжлафдлля галмгм нмлярря, омжгйялурі 
кмгдйі лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку, гмпйігедлм номудп жаномвагедлля 
лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку в Укоаїлі, а ракме омжгйялурм имгм омйщ в 
жгіиплдллі жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт.  

Кйюфмві пймва: лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдталіжк, ноава йыгзлз, жапугед-
лзи, ув’яжлдлзи, ілпрзрур мкбугпкала, Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж 
ноав йыгзлз. 

 
 

Пдрдйщлзкмва Н. Н. Наузмлайщлши нодвдлрзвлши кдталзжк как гйавлая су-
лкузя злпрзруру мкбугпкала в мбдпндфдлзз жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв 
мпуегдллшт з жакйюфдллшт 

Срарщя нмпвяцдла оаппкмродлзы лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка как 
гйавлми сулкузз злпрзрура мкбугпкала в мбдпндфдлзз жацзрш ноав з жакмллшт 
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злрдодпмв мпуегдллшт з жакйыфдллшт. Иппйдгмвалм нодгнмпшйкз вмжлзклмвдлзя 
лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка в кзод, галм мнодгдйдлзд галлмгм нмля-
рзя, оаппкмродлш кмгдйз лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка, зппйдгмвал 
номудпп влдгодлзя лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка в Укоазлд, а ракед 
оаппкмродлш дгм омйщ в мпуцдпрвйдлзз жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв мпуе-
гдллшт з жакйыфдллшт. 

Кйюфдвшд пймва: лаузмлайщлши нодвдлрзвлши кдталзжк, ноава фдймвдка, 
мпуегдл, жакйыфдллши, злпрзрур мкбугпкала, Унмйлмкмфдллши Вдотмвлми Рагш 
Укоазлш нм ноавак фдймвдка. 

 
 

Petelnikova N. The National preventive mechanism as the main Function of the 
Ombudsman institution in ensuring the protection of convicts and prisoners’ rights 
and legal interests  

The article considers the national preventive mechanism as the main function of 
the Ombudsman Institution in ensuring the protection of convicts and prisoners’ rights 
and legal interests. The origin of the national preventive mechanism was studied in the 
global context. The concept under study was defined. The models of the national 
preventive mechanism were described. The process of introducing the national 
preventive mechanism in Ukraine was investigated. Its role in protecting convicts and 
prisoners’ rights and legal interests was specified. 
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