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Міжнародні механізми захисту прав та
законних інтересів засуджених та
ув’язнених
В мпраллі омкз в лахіи гдоеаві
вігбуйзпя жлафлі жкілз, як у влуроіхліи, рак і в жмвліхліи нмйірзуі лахмї коаїлз. Їтлік гмомгмвкажмк, ла
лаху гукку, нмпйугувайз: птвайдлля
Укажмк
ноджзгдлра
Укоаїлз
№ 5/2015 віг 12.01.2015 омку «Сроардгії праймгм омжвзрку Укоаїла2020», мбоалля хмпрмгм ноджзгдлра
Укоаїлз ра мбоалля Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ІХ пкйзкалля [1]. Коік ущмгм Укоаїла вндвлдлм комкує хйятмк
одсмок в кдталіжкі сулкуімлувалля
могалів гдоеавлмї вйагз, лд мпраллє
кіпуд пдодг якзт жаикає Ддоеавла
козкілайщлм-взкмлавфа
пйуеба
Укоаїлз (гайі – ДКВС Укоаїлз).
Сурліпрщ одсмокз у галіи псдоі
омжкозваєрщпя, в ндоху фдогу, фдодж
лайагмгедлля гіаймгу кіе жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз ж нодгправлзкакз гдоеавлмї вйагз, а ракме жабджндфдлля ракзт укмв вігбувалля
козкілайщлзт нмкаоалщ ра розкалля
мпіб, вжярзт ніг ваору, гд віомгігліпрщ
нмоухдлля ноав ра жакмллзт ілрд-
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одпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт жвмгзрщпя гм кілікуку. Агед вігнмвіглм
гм праррі 63 Кмлпрзрууії Укоаїлз
«Запугедлі кмозпруюрьпя впіка ноавакз йюгзлз і гомкагялзла, жа взляркмк мбкдедль, які взжлафдлі жакмлмк і впралмвйдлі взомкмк пугу» [2].
Айд ла еайщ, вкажалі лмокз гмймвлмгм Закмлу лахмї гдоеавз гуед фапрм
нмоухуырщпя. У пвмы фдогу, бійщха
фапрзла йыгди, цм вігбуваырщ козкілайщлд нмкаоалля у взгі мбкдедлля фз нмжбавйдлля вмйі, абм які жлатмгярщпя в упралмват гйя розкалля
мпіб, цмгм якзт як жанмбіелзи жатіг
мбоалм розкалля ніг ваормы, абм гм
якзт жапрмпмвалм рзкфапмвзи фз
дкпроагзуіилзи аодхр явйяырщпя
лджатзцдлмы вдопрвмы лапдйдлля,
цм лд жавегз кмеурщ пкмозпрарзпя
нйарлзкз нмпйугакз агвмкарів фз
ілхзт пндуіайіпрів в ноавмвіи псдоі
фдодж пкоурлзи кардоіайщлзи прал.
Тмку взвфдлля пзпрдкз жатзпру ноав
ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра
ув’яжлдлзт є акруайщлзк ра ваейз-
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взк нзралляк гйя лахмгм гмпйігедлля.
Пзралля кіелаомглмгм жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів йыгзлз
ра гомкагялзла у пвмїт ноауят гмпйігеувайм багарм вірфзжлялзт ра
кіелаомглзт лаукмвуів, пдодг лзт
тмфдрщпя жажлафзрз лапрунлзт: Абакігжд А. Х., Айієв З. Г., Бєймв Д. М.,
Вайієв Р. М., Каыймва А. Р., Лзрвзлдлкм І. Л. Ліцзла І., Пайілфак М. М.,
Бзпага Ю. М., Рдхдрмв Ю. С., Сакмвік Ю. В., Тіукмв О. І. ра ілхі. Пзралля жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув'яжлдлзт
взвфайз ракі лаукмвуі: Деуеа О. М.,
Лзпмгєг О. В., Срдналык А. Х., Івалщкмв О. І., Чдбмраощмва Ю. А., Чмвгал В. О., ра ілхі.
Мдрмы ланзпалля праррі є взвфдлля кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів
жапугедлзт ра ув’яжлдлзт. Дйя гмпяглдлля галмї кдрз буйз нмправйдлі
лапрунлі жавгалля: номалайіжуварз
прал одсмокз Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз Укоаїлз жа
мпраллі омкз; омжгйялурз пурліпрщ
нмлярря «ноавмва пзпрдка жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт»; омжгйялурз кіелаомглі ілпрзрууії, цм сулкуімлуырщ у псдоі жатзпру ноав йыгзлз
жагаймк, ра жапугедлзт і ув’яжлдлзт
жмкодка; номалайіжуварз кмейзвіпрщ
жвдолдлля гм взцджажлафдлзт ілпрзрууіи жапугедлзт ра ув’яжлдлзт ж
ілгзвігуайщлзкз пкаогакз.
Нзлі, мбмв’яжмк взкмлуварз бійщхіпрщ козкілайщлзт нмкаоалщ, а
пакд 8 ж 12, цм ндодгбафдлі Козкілайщлзк кмгдкпмк Укоаїлз, нмкйагаєрщпя ла Ддоеавлу козкілайщлмвзкмлавфу пйуебу Укоаїлз. З ущмгм
прає жомжукійзк, цм в бійщхмпрі взнагків нзралля гмрозкалля ноав ра
жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра
ув’яжлдлзт жайдезрщ віг ндопмлайу
пакд уієї пйуебз. Тмку, ла лаху гукку, гмпйігедллы пралу одсмокуваллы ДКВС Укоаїлз ваейзвм нозгійзрз увагу.
За фапз лджайделмпрі козкілайщлм-взкмлавфа пзпрдка Укоаїлз

жажлайа лзжкз жкіл ра роалпсмокауіи, айд у галіи праррі кз лагмймпзкм
йзхд ла рзт жкілат, які ла лаху гукку пуррєвм внйзлуйз ла кмейзвіпрщ жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз.
Пмфармк одсмокувалля ла уоягмвмку оівлі омжнмфавпя ж утвайдлля
нмпралмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 11 йзнля 1991 омку № 88
«Пом мплмвлі ланоякз одсмокз
козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз в
Укоаїлпщкіи РСР». В мплмву одсмокз буйм нмкйагдлм Ддкйаоауіы ном
гдоеавлзи пувдодлірдр Укоаїлз ра
Мілікайщлі пралгаорлі ноавзйа нмвмгедлля ж в’яжлякз – нозилярі
Оогаліжауієы Об’єглалзт Науіи [3,
п. 4-5].
Напрунлзк комкмк одсмокувалля буйм првмодлля 22 квірля 1998
омку Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз
№ 344 у пкйагі Міліпрдопрва влуроіхліт пноав Укоаїлз ла бажі Гмймвлмгм уноавйілля взкмлалля нмкаоалщ
буйм првмодлм Ддоеавлзи гднаоракдлр Укоаїлз ж нзралщ взкмлалля
нмкаоалщ як удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз [4].
12 бдоджля 1999 омку Укажмк
Поджзгдлра Укоаїлз № 248/99 Ддоеавлзи гднаоракдлр Укоаїлз ж нзралщ взкмлалля нмкаоалщ буйм взвдгдлм ж нігнмоягкувалля Міліпрдопрва влуроіхліт пноав [5].
2010 оік прав гйя ДКВС Укоаїлз
мпмбйзвзк, фдодж рд, цм вігнмвіглм гм
Укажу
Поджзгдлра
Укоаїлз
№ 1085/2010 буйм урвмодлм Ддоеавлу ндлірдлуіаолу пйуебу Укоаїлз,
гіяйщліпрщ якмї кммогзлувайапщ Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз фдодж Міліпроа ыпрзуії Укоаїлз [6]. Дм одфі,
ваорм жажлафзрз, цм уя нмгія прайа
ндвлмы рмфкмы вігйіку прмпмвлм жапугедлзт і ув’яжлдлзт. Опкійщкз рдокіл «ндлірдлуіаолзи» нмтмгзрщ віг
йарзлпщкмгм пймва «poenitentia» ра
мжлафає «каярря», рм нігтіг гм взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ ра жанмбіелмгм жатмгу у взгі розкалля ніг
ваормы, нмпрунмвм нмфав жкілыварз
пвмы пурліпрщ віг каоайщлмгм нігтмгу
гм одабійірауіилмгм.
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18 роавля 2016 омку вігбувпя
фдогмвзи комк одсмокувалля, а пакд
нмпралмва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз №343 «Ддякі нзралля мнрзкіжауії
гіяйщлмпрі удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз пзпрдкз ыпрзуії» –
уієы нмпралмвмы буйм йіквігмвалм
Ддоеавлм ндлірдлуіаолу пйуебу
Укоаїлз ра нмкйагдлм ла Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз жавгалля ра
сулкуії одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі взкмлалля козкілайщлзт
нмкаоалщ ра номбауії [7].
Щд мглзк ваейзвзк акрмк ла
хйяту одсмок є нмпралмва Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 13.09.2017
омку №709 «Пом урвмодлля кіеодгімлайщлмгм могалу Міліпрдопрва ыпрзуії ж нзралщ взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ». Далмы нмпралмвмы
буйм урвмодлм Агкіліпроауіы ДКВС
Укоаїлз – ыозгзфлу мпмбу нубйіфлмгм ноава кіеодгімлайщлзи рдозрмоіайщлзи могал Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз ж нзралщ взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ [8].
Та мпраллє, ном цм кз тмрійз жажлафзрз – уд нозилярря Папнмору
одсмокз ндлірдлуіаолмї пзпрдкз ра
номбауії, якзи жарвдогедлм оіхдлляк кмйдгії Міл’ыпру віг 28.03.2018
омку (номрмкмй № 01/2008). Поз
ущмку ваорм вігкірзрз, цм уд гмкукдлр, якзи лд номнзпує фіркзт гіи
одсмокувалля, а впралмвйыє кілудву кдру.
Алайіжуыфз взцджажлафдлд, кз
кмедкм жомжукірз, цм тмфа одсмока
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї
пйуебз Укоаїлз жа мпраллі омкз у
лабзоає мбдорів, айд фз внйзлуйм уд
у пвмы фдогу ла номудп нмжзрзвлзт
жкіл у псдоі жатзпру ноав і жакмллзт
ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт –
жайзхаєрщпя вігкозрзк нзралляк.
Сакд рмку омжгйяг кмейзвзт кдталіжків жатзпру пвмїт ноав жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз є гмпзрщ ваейзвзк.
На гукку Маглмвпщкмгм І. Й.,
фзы рмфку жмоу кз омжгійяєкм у галмку рвдогедллі, ілпрзрур жатзпру
ноав і пвмбмг взлзкає рмгі, кмйз
вмлз нмоухуырщпя абм, кмйз везва-
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ырщпя жатмгз, пноякмвалі ла віглмвйдлля нмоухдлмгм ноава фз пвмбмгз
[9, п. 10].
Такзк фзлмк, бдоуфз гм увагз
галд рвдогедлля, кз номнмлуєкм
омжгйягарз ноавмву пзпрдку жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт як пукунліпрщ оіжлзт кдталіжків, якзкз кмеурщ пкмозпрарзпя жапугедлі ра ув’яжлдлі у
оажі нмоухдлля їтліт ноав фз жакмллзт ілрдодпів, ж кдрмы їтлщмгм жатзпру фз віглмвйдлля.
Щм прмпуєрщпя кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів йыгзлз ра гомкагялзла
жагаймк, а ракме жапугедлзт і ув'яжлдлзт жмкодка, рм їт лд нмроіблм
омжгійярз ла мкодкі гоунз. Пмндодглщм кз жажлафайз, цм жапугедлі ра
ув'яжлдлі кмозпруырщпя упіка ноавакз йыгзлз ра гомкагялзла мкоік
мбкдедлщ взжлафдлзт жакмлмк, рмку
кйапзсікауія, цм бугд лавдгдла лзефд – пйугує гйя лзт бджнмпдодглщмы кмейзвіпры жатзпру пвмїт ноав
фз жакмллзт ілрдодпів.
Наифапріхд кйапзсікауія, цм жупроіфаєрщпя в ыозгзфліи йірдоаруоі
ра гмпйігедллят ж галмгм нзралля,
жажлафає, цм упі ноавмжатзплі кіелаомглі могалі-жауії кмела нмгійзрз ла
гві гоунз: улівдопайщлі ра одгімлайщлі. Тмку кз номнмлуєкм, ракме омжгйягарз їт пакд рак. Ваорм жажлафзрз,
цм нмгіблзи омжнмгій ракме жупроіфаєрщпя у ноауят ілхзт лаукмвуів, а
пакд: Вайієва Р. М., Абахзгжа А. Х.,
Айієва З. Г. ра ілхзт.
Нак ікнмлує взвдгдлд нмлярря
улівдопайщлзт ноавмжатзплзт кдталіжків, цм лавмгзрщ у пвмїи омбмрі
І. Ліцзла. Так, улівдопайщлі ноавмжатзплі кдталіжкз – уд могалз ра
могаліжауії, цм омжнмвпыгеуырщ
пвмы гіяйщліпрщ ла вдпщ пвір, в лджайделмпрі віг гдоеавлзт ра одгімлайщлзт кмогмлів. Ці кдталіжкз в ріи
фз ілхіи кіоі нмв’яжалі ж мплмвлмы
кіелаомглмы могаліжауієы пвіру –
Оогаліжауієы Об’єглалзт Науіи [10,
п. 8].
Щм прмпуєрщпя омйі кіелаомглзт улівдопайщлзт кдталіжків жатзп-
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ру ноав йыгзлз, рм тмфдкм взгійзрз
ракі:
1. Рага ООН нм ноавак йыгзлз,
цм буйа првмодла ла жакілу Кмкіпії
ООН ж ноав йыгзлз, яка гіяйа цд ж
1946 омку. На мплмві нозилярзт оіхдлщ Рагз ООН нм ноавак йыгзлз
нозикає оджмйыуії, айд жкупзрз взкмлуварз їт ілхзт гдоеав-уфаплзущ
ООН – Рага нм ноавак йыгзлз лд
кмед. Далзи могал є гуед ваейзвзк
гйя жатзпру ноав йыгзлз, айд кмейзвіпрщ жвдолдлля гм лщмгм кмелмку
гомкагялзлу ж ілгзвігуайщлмы пкаогмы вігпурля.
2. Вдотмвлзи Кмкіпао ООН ж
ноав йыгзлз – уд цд мгзл кдталіжк,
цм кає бджнмпдодглє віглмхдлля гм
жатзпру ноав йыгзлз у пвірі.
3. Кмлвдлуіилі кіелаомглі могалз ж нзралщ жатзпру ноав йыгзлз.
Вігнмвіглм гм ілсмокауії, мнубйікмвалмї ла мсіуіиліи вдб-прмоілуі могаліжауіи мб’єглалзт лауіи, ла пщмгмгліхліи кмкдлр іплує 10 мб’єглалзт
кіелаомглзт могалів ж нзралщ жатзпру йыгзлз, а пакд: Кмкірдр ООН ж
ноав йыгзлз; Кмкірдр ООН ж дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт і куйщруолзт
ноав; Кмкірдр ООН ж йіквігауії оапмвмї гзпкозкілауії; Кмкірдр ООН ж
йіквігауії гзпкозкілауії у віглмхдллі гм еілмк; Кмкірдр ООН номрз
карувалщ; Кмкірдр ООН ж ноав гзрзлз; Кмкірдр ООН ж ноав ілвайігів;
Кмкірдр ООН ж ноав роугяцзт кігоалрів; Пігкмкірдр нм нмндодгедллы
карувалщ ра Кмкірдр нм лапзйщлзущкзк жлзклдлляк [11].
Ваорм вігкірзрз, цм впі кмлвдлуіилі абм гмгмвіолі кіелаомглі могалз буйз првмодлі гйя кмлромйы взкмлалля оягу кіелаомглзт улівдопайщлзт гмгмвмоів [12, п. 584]. Айд
ноз ущмку бугщ-які їтлі оіхдлля
бугурщ карз пурм одкмкдлгауіилзи
таоакрдо гйя кмелмї гдоеавз, якіи
вмлз бугурщ лагаварзпя.
Доугзк ваейзвзк дйдкдлрмк
кіелаомглмгм кдталіжку жатзпру
ноав йыгзлз є одгімлайщлі кіелаомглі могаліжауії. Рдгімлайщлмы кіелаомглмы могаліжауієы лажзваырщ, якцм її уфаплзкакз є гдоеавз, цм жла-

тмгярщпя в кдеат ндвлмгм одгімлу
ждклмї куйі, ланозкйаг, Євомнз, Асозкз фз Півгдллмї Акдозкз. Наибійщх уікавзк гйя лап, бджпуклівлм,
є Євомндипщка пзпрдка жатзпру ноав
йыгзлз. Пм-ндохд, як лаибійщх омжгайуедла ра гієжгарла, а нм-гоугд,
каыфа гйя лап, укоаїлуів, пакд бджнмпдодглє віглмхдлля. Вмла гіє в
оаккат сулкуімлувалля Рагз Євомнз, уфаплзкмк якмї є Укоаїла ж 1995
омку [10, п. 8].
Вжагайі, Рага Євомнз – уд кіелаомгла могаліжауія, яка пнозяє
пнівомбірлзурву кіе її фйдлакз, коаїлакз Євомнз, в гайужі ноав йыгзлз,
пралгаорів ноава, гд-кмкоарзфлмгм
омжвзрку, жакмллмпрі ра куйщруолмї
вжаєкмгії. Вмла буйа мсіуіилм жаплмвала 5 роавля 1949 омку Лмлгмлпщкмы Угмгмы, нігнзпалмы гдпярщка
коаїлакз-жаплмвлзкакз. Цди гмгмвіо
жаоаж вігмкзи як Срарур Рагз Євомнз [13, п. 71].
Щм прмпуєрщпя нмлярщ «євомндипщкі пралгаорз ноав йыгзлз» ра «євомндипщка пзпрдка жатзпру ноав йыгзлз» рм вмлз взлзкйз вед ніпйя
првмодлля Рагз Євомнз ра ніпйя її
дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля [12,
п. 600].
На лаху гукку, мгзл ж гмймвлзт
фзллзків, цм нмпйугував жаомгедллы омжукілля євомндипщкзт пралгаорів ноав йыгзлз, прайм нозилярря
лаиваейзвіхмгм гмкукдлра Рагз
Євомнз у псдоі жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів бугщ-якмї йыгзлз –
Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг (1950 о.),
яка у пвмы фдогу, прайа мплмвмы іплувалля Євомндипщкмгм пугу ж ноав
йыгзлз.
Ндмбтіглм ракме жажлафзрз, цм
гм пкйагу Рагз Євомнз втмгярщ:
1. Кмкірдр кіліпроів Рагз Євомнз (абм фапрм Кмкірдр кіліпроів) є
могалмк Рагз Євомнз, цм нозикає
оіхдлля. Дм имгм пкйагу втмгярщ
кіліпроз жакмогмллзт пноав впіт
коаїл-фйдлів абм їт нмпріилі гзнймкарзфлі нодгправлзкз. Цд мглмфаплм
уоягмвзи могал, в якмку лауімлайщлі
нігтмгз гм омжв’яжалля номбйдк, цм
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прмярщ ндодг євомндипщкзк пупнійщпрвмк, кмеурщ мбгмвмоыварзпя ла
оівліи мплмві. У пнівноауі ж Паойакдлрпщкмы апакбйдєы, Кмкірдр кіліпроів прмїрщ ла прмомеі євомндипщкзт
уіллмпрди, а ракме кмлромйыє гмрозкалля коаїлакз-фйдлакз пвмїт
жмбмв’яжалщ [13, п. 72]. Звігпз прає
жомжукійзк, цм тмфа Кмкірдр кіліпроів і є мглзк ж лаиваейзвіхзт пкйагмвзт Рагз Євомнз, бдж якмгм уілліпрщ омжукілля євомндипщкзт ноавзй пкмоіхд жа впд кмед бурз вроафдлмы, айд кмейзвіпрщ жвдолдлля гм
лзт ж ілгзвігуайщлмы жаявмы як
гомкагялзла Укоаїлз жагаймк, рак
жапугедлмгм фз ув'яжлдлмгм жмкодка, гйя жатзпру пвмїт ноав фз жакмллзт ілрдодпів вігпурля.
2. Паойакдлрпщка апакбйдя Рагз
Євомнз (гайі – ПАРЄ) – мгзл ж
гвмт гмймвлзт прарурлзт могалів
Рагз Євомнз; кмлпуйщрарзвлзи могал, цм пкйагаєрщпя ж нодгправлзків
наойакдлру впіт коаїл-фйдлів. Апакбйдя нозикає оджмйыуії ра одкмкдлгауії ла мплмві гмнмвігди, цм їт гмруырщ гднурарз. Сдодг ваейзвзт
нмвлмваедлщ ПАРЄ – взбмоз Гдлдоайщлмгм пдкодраоя Рагз Євомнз ра
имгм жапрунлзка, пуггів Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз, нозилярря
взплмвків цмгм калгзгаруо лмвзт
коаїл-фйдлів, кмлірмозлг взкмлалля
лзкз жмбмв’яжалщ, вжярзт ноз впруні.
ПАРЄ нозикає взплмвкз ла номдкрз
впіт кіелаомглзт кмлвдлуіи, які
омжомбйяырщпя в Рагі Євомнз [12,
п. 72]. Алайіжуыфз взцджажлафдлд кз
кмедкм жомжукірз, цм уди могал
Рагз Євомнз є ракме гуед ваейзвзк, і пвмєы гіяйщліпры віл жакйагає
мплмвз омжукілля ноав, пвмбмг ра
жакмллзт ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла, айд кмейзвіпрщ жвдолдлля
гм лщмгм ж ілгзвігуайщлмы пкаогмы
ракме вігпурля.
3. Дмоагфі могалз. Дм їтлщмгм
пкйагу втмгзрщ:
3.1. Вдлдуіалпщка кмкіпія – гмоагфзи могал Рагз Євомнз ж нзралщ
кмлпрзрууіилмгм ноава, кмрози лагає
взплмвкз ном вігнмвігліпрщ номдкрів
жакмлмгавфзт акрів євомндипщкзк
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пралгаорак і уіллмпряк. Осіуіила
лажва – Євомндипщка кмкіпія жа гдкмкоаріы фдодж ноавм. Оогаліжауіилм
Кмкіпія є «фапркмвм вігкозрмы гмкмвйдліпры» в оаккат РЄ. Цд мжлафає, цм коаїлз-фйдлз РЄ лд жмбмв’яжалі в ліи боарз уфапрщ, номрд
фйдлпрвм в ліи вігкозрм. Кмкіпія є
смоукмк, в тмгі якмгм коаїлз кмеурщ мбкілыварзпя ілсмокауієы,
вфзрзпя мгзл в мглмгм, мбгмвмоыварз ігдї и номдкрз, нмв’яжалі ж кмлпрзрууіилзкз нзраллякз [12, п. 74].
3.2. Кмлгодп кіпудвмї ра одгімлайщлмї вйагз Євомнз – уд кмлпуйщрарзвлзи могал, цм нодгправйяє кіпудві ра одгімлайщлі вйагз. Ддйдгауія
кмелмї коаїлз в Кмлгодпі пкйагаєрщпя ж мглакмвмї фапрзлз нодгправлзків одгімлів ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля [12, п. 74].
4. Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз (гайі – ЄСПЛ) лд втмгзрщ гм
пкйагу могалів Рагз Євомнз, а йзхд
гіє ноз ліи. Як кз вед жажлафайз, рм
віл був урвмодлзи хйятмк нозилярря Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг. І пакд
ЄСПЛ кз тмфдкм нозгійзрз лаибійщхд увагз, агед пакд гм галмгм Сугу кмед жвдолурзпя кмела йыгзла ж
ілгзвігуайщлм, цм є гомкагялзлмк
гдоеавз-уфаплзуі
оагз
Євомнз.
Опкійщкз Укоаїла прайа уфаплзуды
Рагз Євомнз у 1995 омуі, рм вігнмвіглм ж рмгм фапу є кмейзвіпрщ у лахзт гомкагял жвдорарзпя гм галмгм
кіелаомглмгм кдталіжку гйя жатзпру
пвмїт ноав ра жакмллзт ілрдодпів.
Такме, вігнмвіглм гм праррі 2 Закмлу
Укоаїлз «Пом взкмлалля оіхдлщ ра
жапрмпувалля ноакрзкз Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз» – оіхдлля
Сугу є мбмв'яжкмвзкз гйя взкмлалля Укоаїлмы [14].
Ваорм воатуварз, цм гйя жвдолдлля в ЄСПЛ – іплує ндвла номудгуоа, а пакд – пнмфарку йыгзла нмвзлла жатзпрзрз пвмї ноава в упіт
пугмвзт ілпралуіят ла лауімлайщлмку оівлі, а вед якцм їи уд лд вгаєрщпя, рм рмгі є кмейзвіпрщ жвдолурзпя
гйя жатзпру пвмїт ноав ра жакмллзт
ілрдодпів гм Євомндипщкмгм пугу ж
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ноав йыгзлз. Вігнмвіглм гм ілсмокауії мнубйікмвалмї у жапмбат капмвмї ілсмокауії, а пакд в «Євомндипщкіи ноавгі» рм Укоаїла вед лд ндохзи оік втмгзрщ у роіику йігдоів
жвдолдлля гм ЄСПЛ. Так, у 2018
омуі віг Укоаїлз гм ЄСПЛ буйм нмгалм 7267 пкаог, а ндохі гва кіпуя
жаикаырщ Рмпія (11745 пкаог) ра Рукулія (8503 пкаогз) [15]. На еайщ,
лд кмейзвм пкажарз пкійщкз віг жагайщлмї кійщкмпрі жаяв нмгайз пкаогз
жапугедлі ра ув'яжлдлі, айд пак сакр
іплувалля нмгіблзт кмкдлрів кз
кмедкм жлаирз у мсіуіилзт оіхдллят ЄСПЛ. Так, у пноаві «Сдогіи
Савдлкм номрз Укоаїлз», гд жаявлзк
(цм ла фап нмоухдлля имгм ноав ра
жакмллзт ілрдодпів вігбував козкілайщлд нмкаоалля у Тдкліївщкіи взноавліи кмймлії № 100) нмгав жаяву
гм ЄСПЛ ж рвдогедлляк, цм буйм
нмоухдлм прарры 3 Кмлвдлуії ном
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг – жабмомла карувалщ. В
номудпі омжгйягу пноавз нм пурі Суг,
взжлав Укоаїлу взллмы у нмоухдллі праррі 3 Кмлвдлуії ра нозжлафзв взнйарзрз жаявлзкмві пік рзпяф євом кмкндлпауії.
Пмгіблі пноавз кз жупроіфаєкм
мпраллік фапмк упд фапріхд… Сдодг
лзт є пноава «Майдлкм номрз Укоаїлз» гд гдоеава взнйарзйа нмрдоніймку віпік рзпяф євом кмкндлпауії
фз пноаву «Кмлмвайщфук номрз
Укоаїлз», гд кмкндлпауія пкйайа
гдпярщ рзпяф євом. Айд ном цм пвігфзрщ уя прарзпрзка, яка кмелмгм гля
йзхд жомпрає? Пом жбійщхдлля в
лахіи гдоеаві нмоухдлля ноав ра
жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт фз
ув'яжлдлзт? Чз ном рд, цм лаха
гдоеава рійщкз нмфзлає праварз гдкмкоарзфлмы коаїлмы, гд кмела
бурз вндвлдлзк у кмейзвмпрі жатзпру пвмїт ноав? Заоаж ном уд пкажарз
ваекм, айд кз пнмгіваєкмпя, цм ж
кмелзк глдк віоа в євомндипщкі уіллмпрі ра ноава йыгзлз бугд налуварз
в лахіи гдоеаві, а рі йыгз, фзї ноава
впд е ракз бугурщ нмоухдлі – бугурщ
вндвлдлі у їтлщмку віглмвйдллі ра
жатзпрі.

Оред, нігпукмвуыфз взцджажлафдлд, тмфдкм жомбзрз взплмвкз, цм
лзлі, мбмв’яжмк взкмлуварз бійщхіпрщ
козкілайщлзт нмкаоалщ, а пакд 8 ж
12, цм ндодгбафдлі Козкілайщлзк
кмгдкпмк Укоаїлз, нмкйагаєрщпя ла
Ддоеавлу
козкілайщлм-взкмлавфу
пйуебу Укоаїлз. З ущмгм прає жомжукійзк, цм в бійщхмпрі взнагків нзралля гмрозкалля ноав ра жакмллзт
ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
жайдезрщ віг ндопмлайу пакд уієї
пйуебз. Тмку, ла лаху гукку, гмпйігедллы пралу одсмокуваллы ДКВС
Укоаїлз ваейзвм нозгійзрз увагу,
цм кз и жомбзйз. З алайіжу прайм
жомжукійзк, цм жа фапз лджайделмпрі
гала пйуеба ндодезйа ояг одсмок,
гд ланозкйаг, првмодлля у 2010 омуі
Укажмк ноджзгдлра Укоаїлз Ддоеавлмї ндлірдлуіаолмї пйуебз Укоаїлз
– буйм ваейзвзк кмкдлрмк, агед
вмлм жакйайм нігвайзлз ндодтмгу в
пзпрдкі взкмлалля козкілайщлзт
нмкаоалщ віг каоайщлмгм гм одабійірауіилмгм нігтмгу, а мпщ жкілз жа
мпраллі фмрзоз омкз (йіквігауія
Ддоеавлмї ндлірдлуіаолмї пйуебз
Укоаїлз ра нмкйагдллі ла Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз жавгалля ра
сулкуії одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі взкмлалля козкілайщлзт
нмкаоалщ ра номбауії) цд жайзхаєрщпя вігкозрзк нзралляк.
Такме, кз взжлафзйз, цм ноавмва пзпрдка жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
явйяє пмбмы пукунліпрщ оіжлзт кдталіжків, якзкз кмеурщ пкмозпрарзпя
жапугедлі ра ув’яжлдлі у оажі нмоухдлля їтліт ноав фз жакмллзт ілрдодпів, ж кдрмы їтлщмгм жатзпру фз
віглмвйдллы. На кіелаомглмку оівлі
упі вмлз нмгійяырщпя ла гві вдйзкі
гоунз – улівдопайщлі (цм каырщ віглмхдлля гм гіяйщлмпрі ООН) ра одгімлайщлі (у лахмку взнагку рі, цм
нмв’яжалі ж гіяйщліпры Рагз Євомнз.
Поз ущмку ваорм жажлафзрз, цм ла
лаху рмфку жмоу лаиваейзвіхд кіпуд пдодг упіт кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт жаикає Євомндипщкзи пуг ж ноав йы-
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гзлз, гм якмгм мпраллік фапмк упд
фапріхд жвдораырщпя жапугедлі ра
ув’яжлдллі. Такме кз тмфдкм жажлафзрз, цм у нмгайщхзт лахзт гмпйігедллят тмфдкм бійщх гдрайщлм
номалайіжуварз ноакрзку омжгйягу

ЄСПЛ пкаог віг жапугедлзт ра
ув’яжлдлзт ж Укоаїлз, а ракме гмпйігзрз лауімлайщлі кдталіжкз жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз.
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Пєрєйщлікмва Н. М. Міелаомглі кдталіжкз жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів
жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
Срарря нозпвяфдла омжгйягу кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла в уіймку, а ракме жапугедлзт ра ув’яжлдлзт жмкодка.
У праррі номалайіжмвалм прал одсмокз Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз
Укоаїлз жа мпраллі омкз; гмпйігедлм пурліпрщ нмлярря «ноавмва пзпрдка жатзпру ноав
ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт»; омжгйялурі кіелаомглі кдталіжкз,
цм сулкуімлуырщ у псдоі жатзпру ноав йыгзлз; а ракме номалайіжмвала кмейзвіпрщ
жвдолдлля гм взцджажлафдлзт могалів ра могаліжауіи жапугедлзт ра ув’яжлдлзт ж ілгзвігуайщлзкз пкаогакз.
Кйюфмві пймва: ноава йыгзлз, жапугедлзи, ув’яжлдлзи, улівдопайщлі кдталіжкз
жатзпру ноав йыгзлз, одгімлайщлі кдталіжкз жатзпру ноав йыгзлз, Оогаліжауія
Об’єглалзт лауіи, Рага Євомнз, Євомндипщкзи Суг ж ноав йыгзлз.

Пдрдйщлзкмва Н. Н. Мдегулаомглшд кдталзжкш жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв мпуегдллшт з жакйюфдллшт
Срарщя нмпвяцдла оаппкмродлзы кдегулаомглшт кдталзжкмв жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв фдймвдка з гоаегалзла в удймк, а ракед мпуегдллшт з жакйыфдллшт в фапрлмпрз. В прарщд номалайзжзомвалм пмпрмялзд одсмокш Гмпугаопрвдллми
угмймвлм-зпнмйлзрдйщлми пйуебш Укоазлш жа нмпйдглзд гмгш; зппйдгмвала пуцлмпрщ нмлярзя «ноавмвая пзпрдка жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв мпуегдллшт з
жакйыфдллшт»; оаппкмродлш кдегулаомглшд кдталзжкш, сулкузмлзоуыцзд в псдод
жацзрш ноав фдймвдка; а ракед номалайзжзомвала вмжкмелмпрщ мбоацдлзя к вшхдунмкялуршк могалак з могалзжаузяк мпуегдллшкз з жакйыфдллшкз п злгзвзгуайщлшкз еаймбакз.
Кйюфдвшд пймва: ноава фдймвдка, мпуегдллши, жакйыфдллши, улзвдопайщлшд
кдталзжкш жацзрш ноав фдймвдка, одгзмлайщлшд кдталзжкш жацзрш ноав фдймвдка,
Оогалзжаузя Обчдгзлдллшт Наузи, Смвдр Евомнш, Евомндипкзи Суг нм ноавак
фдймвдка.

Petelnikova N. International mechanisms for the protection of rights and
legitimate interests of convicts and prisoners
The paper deals with international mechanisms for the protection of rights and
legitimate interests of every individual citizen, as well as convicts and prisoners.
Currently, the State Criminal-Executive Service of Ukraine carries most criminal
penalties, namely 8 out of 12 provided for in the Criminal Code of Ukraine. Therefore, it
is essential to study the process of reforming this authority, which is the aim of this
paper. Over the past four years of reforms, the State Criminal-Executive Service of
Ukraine has faced significant changes. However, it is still crucial to find out how they
will affect the status of rights and legitimate interests of convicts and prisoners.
The paper agrees with I. Mahnovskyi, who believes that the institution for the
protection of rights and freedoms originates when they are violated, or certain measures
are taken to restore the violated right or freedom. In this regard, the paper suggests
considering a legal system for the protection of rights and legitimate interests of convicts
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and prisoners as different mechanisms which they may use in the event of their rights or
legitimate interests being violated to protect or restore them.
At the same time, international mechanisms for the protection of human rights serve
as a system of international (interstate) bodies and organizations that act to implement
international standards of human rights and freedoms or to restore them in the event of a
violation. In addition to intergovernmental bodies and organizations, there are many socalled nongovernmental human rights organizations all over the world.
Many scholars (A. Aliiev, I. Lishchyna, R. Valiiev et al.) divide international
mechanisms for the protection of human rights into two broad groups: universal and
regional. The paper considers them, too.
The paper also explores international bodies and organizations that enable every
Ukrainian citizen to file a complaint or petition to protect their rights and legitimate
interests. Besides, it analyzes the cases of convicts or prisoners filing complaints and
petitions in more detail.
Key words: human rights, convict, prisoner, universal mechanisms for the
protection of human rights, regional mechanisms for the protection of human rights,
United Nations, Council of Europe, European Court of Human Rights.
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