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Ваше Високоповажносте,  

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) звернуло увагу на 

призначення наступного Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яке має 

відбутися невдовзі. БДІПЛ усвідомлює важливість цього призначення, адже сильні і 

незалежні національні інституції з прав людини (НІПЛ) є наріжним каменем ефективної 

національної правозахисної інфраструктури.  

Україна, як держава-учасниця ОБСЄ, взяла на себе зобов’язання зі «сприяння і зміцнення 

незалежних національних інституцій у сфері прав людини» (Копенгаген 1990). До 

повноважень БДІПЛ входить допомога державам-учасницям ОБСЄ у «забезпеченні повної 

поваги до прав людини і фундаментальних свобод, дотримання верховенства права, 

просування принципів демократії і побудові, зміцненні та захисті демократичних 

інституцій» (Гельсінський акт, 1992). Бюро також має досвід довготривалої й успішної 

співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.  

Принципи, пов’язані зі статусом Національних інституцій (Паризькі принципи), ухвалені 

резолюцією Генеральної асамблеї ООН 48/134 від 20 грудня 1993 року, визначають 

мінімальні критерії сильних і незалежних НІПЛ. Паризькі принципи вимагають відкритої, 

інклюзивної процедури призначення членів і керівних органів НІПЛ за участю 

громадських сил, яка «передбачає всі необхідні гарантії забезпечення плюралістичного 

представництва громадських сил (громадянського суспільства), що беруть участь в 

діяльності з просування та захисту прав людини». Члени парламенту, а також організації 

громадянського суспільства, які працюють у сфері захисту прав людини, університети та 

зацікавлені соціальні й професійні організації повинні бути залучені до широких 

консультацій та брати участь у процесі подання, перевірки, обрання і призначення на 

подібні посади. Крім того, вакансії мають широко оголошуватися, а критерії обрання і 

призначення мають бути визначені наперед, бути об’єктивними і публічно доступними.  

Відповідність НІПЛ Паризьким принципам оцінюється Підкомітетом акредитації (ПКА) 

Глобального альянсу НІПЛ (ГАНІПЛ), який у жовтні 2014 року надав українському 



Уповноваженому з прав людини найвищий з можливих А-статус. Однак, ПКА звернув 

увагу на те, що поточна процедура обрання і призначення Уповноваженого в Україні 

може суперечити відповідним критеріям, як вони викладені у Паризьких принципах, 

потенційно порушуючи незалежність Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. Зокрема, ПКА вказав на те, що Стаття 5 Закону України про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини (Уповноважений призначається на посаду і 

звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання 

бюлетенів) та Стаття 6 цього Закону (Пропозиції щодо кандидатур(и) на посаду 

Уповноваженого вносять Голова Верховної Ради України або не менше однієї четвертої 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України) можуть 

необґрунтовано виключати кандидатів, які б в іншому випадку вважалися достойними.   

Поточна процедура, при якій Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин своїм рішенням від 24 травня 2017 

року підтримав трьох кандидатів на посаду Уповноваженого, суперечить Паризьким 

принципам і робить процес обрання і призначення вразливим до політичних міркувань. А 

це може не лише негативно позначитися на статусі акредитації української НІПЛ, але й 

підірвати довіру громадськості до цього ключового органу у сфері прав людини.  

БДІПЛ наполегливо рекомендує переглянути поточний процес обрання і призначення 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Для того, щоб гарантувати 

незалежність і плюралізм Офісу Уповноваженого, необхідно забезпечити інклюзивні й 

відкриті консультації, а також сприяти значній участі організацій громадянського 

суспільства в процесі подання, перевірки, обрання й призначення нового Уповноваженого.  

БДІПЛ готове підтримати і співпрацювати з Вами по цьому важливому питанню, і я з 

нетерпінням очкую на Вашу відповідь.  

Будь ласка, прийміть мої запевнення у найвищій повазі.  

З повагою, 

Міхаель Георг Лінк 
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