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Новий омбудсмен
Напередодні Верховна Рада обрала Людмилу Денісову омбудсменом. Впевнений, вона зможе впоратись із
тими викликами, що зараз стоять перед омбудсменом і його офісом.
Сергій Алєксєєв , Юрист, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з
питань правової політики та правосуддя.
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Для себе ж я ухвалив рішення не балатуватись на цю посаду та відкликав свою кандидатуру. Рішення зважене і
на то є вагомі причини. Для мене статус інституції Уповноваженого з її високим рівнем довіри громадян значно
вищий за особисті політичні та кар’єрні амбіції. І вкрай важливо, щоб незалежність омбудсмена була збережена.
На цю посаду я балотувався на умовах таємної процедури голосування, що повністю відповідає міжнародним
стандартам. Проте, вже після початку конкурсу із ухваленням ЗУ «Про Конституційний Суд України» процедура
обрання омбудсмена була змінена з таємної на відкриту. Це суперечить міжнародно визнаній процедурі
таємності голосування і негативно позначається на ефективності інституту омбудсмена та понижує його статус.
Крім того, виникла і правова колізія щодо процедури призначення на посаду Уповноваженого.
З цього приводу була ціла низка заяв міжнародних та національних організацій. Так Моніторингова місія ООН з
прав людини заявила, що процедура відбору повинна відповідати "Паризьким принципам". Верховний комісар
ООН з прав людини звернувся до України з проханням "переглянути процедуру призначення Уповноваженого,

ООН з прав людини звернувся до України з проханням "переглянути процедуру призначення Уповноваженого,
якій бракує прозорості та яка містить ризики втрати суспільної довіри до національної інституції з прав
людини". Коаліція національних правозахисних організацій, узагальнила все вищевикладене та наголосила,
зокрема, на неприпустимості політизації інституції Уповноваженого.

Читайте: Депутаты обжалуют назначение Денисовой омбудсменом в Конституционном суде
Аби це виправити, разом з колегами по парламенту ми зареєстрували законопроект №7018-1. Він пропонує
повернути таємну процедуру голосування при призначенні чи звільнення Уповноваженого.
Офіс Омбудсмена має високий рівень довіри серед громадян і незалежність цієї інституції захищається
Конституцією. Тому, на мою думку, треба було, перш за все ухвалити законопроект №7018-1, щоб усунути
наявну законодавчу колізію і повернути процедури таємного голосування.
По-друге, варто було перезапустити процедуру призначення Уповноваженого, аби досягнути повної
незалежності інституції у відповідності до "Паризьких принципів" із одночасними широкими консультаціями з
правозахисними громадськими організаціями.
Лише після цих кроків парламент мав би обирати омбудсмена. Тоді б ми отримали узгоджену кандидатуру, до
якої ані у правозахисних організацій, ані у міжнародних інституцій не було б питань. Сподіваюсь, Людмила
Денісова своєю роботою зможе спростувати усі ці негативні очікування та перестороги.
Сергій Алєксєєв , Юрист, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з
питань правової політики та правосуддя.
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ДРУГИЕ ЗАПИСИ БЛОГА:

Як вплинуть вибори в Італії на двосторонні відносини
05 марта, 15:13

Врятувати дитячі серця. Держава мусить взяти на себе місію допомоги дітям з вадами серця
27 февраля, 16:17

Суддівські тестування
21 февраля, 14:49

Читайте в разделе
Александр Кирш

Александр Кирш

За Шахтер не стыдно
Микола Голомша

Коли українці почуватимуться щасливими?
Александр Кардаков

Осторожно: шпионы в вашем телефоне, или как узнать контакты Кардакова
Микола Голомша

Підприємницька спроможність як індикатор якості національної безпеки
Володимир Бєлий

Про поступ демократичних освітніх законів
Михайло Поживанов

Дорогі покійники: чим насправді небезпечна поправка Лозового?
Ольга Богомолец

Українці — одна з найбільш нещасних націй на планеті
Донецький прес-клуб

FreeСХІД.ua#3 Подпольщики на Донбассе, донецкие чебуреки и пекарня в Марьинке

Публикации
Катерина Яковленко

Катерина Филюк: «У молодого поколения происходит эстетизация
советского прошлого»
Кураторство – одно из самых интересных направлений в украинском современном искусстве.
LB.ua начинает серию разговоров с молодыми кураторами. Первое интервью - с Катериной Филюк
- о том, как развивается художественная среда, какую роль занимают институции и какие темы
привлекает художников.

Елена Струк

Медведи из клетки
Одни заводят медведя ради амбиций, кто-то ради бизнеса, другие - из любви или жалости. Но в
итоге, по какой бы причине медведи не оказывались в частных руках, их все равно часто
приходится спасать от своих же хозяев.

Все публикации

Блоги
Володимир Бєлий

Про поступ демократичних освітніх законів
Наші освітні управлінці, особливо базового рівня, нічого окрім колишньої радянської
управлінської практики та традиції і не знають.

Ольга Богомолец

Депутати всіх фракцій вступилися за лікарів перед Гройсманом
Держава має вжити всіх заходів для заохочення лікарів та збереження нашого
наукового і медичного потенціалу.
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Выбор читателей
КМИС: почти 40% украинцев не знают, за кого голосовать на выборах

Война поневоле

Конец Надежды

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором Художественного
музея

Проект Института Горшенина
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