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1. Парламентарна скупштина, позивајући се на своје Препоруке 757 (1975) и 1615 (2003), 
потврђује да институције омбудсмана, које су задужене за заштиту грађана од лоше 
управе, имају кључну улогу у јачању демократије, владавине права и људских права. 

2. Скупштина напомиње да не постоји стандардизовани модел омбудсмана у Европи и 
свету. Неке земље су успоставиле једног општег омбудсмана, док су друге изабрале 
мултиинституционални систем који укључује регионалне и/или локалне омбудсмане 
и/или омбудсмане специјализоване у одређеним областима као што су борба против 
дискриминације, заштита мањина или заштита права детета. Узимајући у обзир 
различите правне системе и традиције, не би било прикладно залагати се један модел 
омбудсмана који одговара свима. 

3. Скупштина ипак подсећа на досадашњи рад Савета Европе на промовисању 
институција омбудсмана, укључујући и њене препоруке и препоруке Комитета 
министара бр. R (80) 2, R (85) 2 и R (97) 14, те позива државе чланице Савета Европе да 
их спроведу. Такође их позива да обрате посебну пажњу на документ Европске 
комисије за демократију путем права (Венецијанска комисија) „Зборник препорука о 
институцији омбудсмана“ од 1. децембра 2011. године. 

4. Скупштина позива државе чланице Савета Европе које су успоставиле институције 
омбудсмана: 

 4.1.  да обезбеде да такве институције испуњавају критеријуме који проистичу 
из Препоруке 1615 (2003), релевантних препорука Комитет министара и рада 
Венецијанске комисије који се односи на омбудсмана, посебно у погледу: 

  4.1.1. независности и непристрасности ових институција, чије постојање 
   треба буде уграђено у закон и, ако је могуће, у устав; 

  4.1.2. процедуре именовања: омбудсмана треба да именује парламент и 
   омбудсман треба да одговара парламенту; 

  4.1.3. њихових надлежности, које би требало да обухвате испитивање 
   случајева лоше управе у раду свих органа извршне власти, као и 
   заштиту људских права и основних слобода; 

                                                 
1 Скупштинска дебата од 4. октобра 2013. године  (36. заседање) (видети Док. 13236, извештај Комитета 
за правна питања и људска права, известилац: г. Шукла). Текст који је усвојила Скупштина 4. октобра 
2013. године (36. заседање). 



  4.1.4. њиховог приступа документима и истражних овлашћења, 
   као и неограниченог приступа свим притворским   
   установама; 

  4.1.5. њиховог приступа Уставном суду како би оспоравали   
   уставност прописа који имају недостатке; 

  4.1.6. директног приступа омбудсману за сва лица, укључујући и  
   правна лица, која су погођена лошом управом, без обзира на  
   њихову националну припадност; 

 4.2. да преиспитају своје законодавство, ако је потребно, у светлу међународних 
и европских стандарда за институције омбудсмана; 

 4.3.  да се уздрже од оснивања више институција омбудсманског типа, ако то 
није апсолутно неопходно за заштиту људских права и основних слобода, јер би 
велики број таквих тела могло да збуни појединце у схватању врсте помоћи која им је 
доступна; 

 4.4. да јачају видљивост институције омбудсмана, посебно у средствима јавног 
информисања, и да промовишу позитивну климу за рад омбудсмана, посебно кроз 
обезбеђивање лаког и неометаног приступа институцији или институцијама 
омбудсмана и пружање одговарајућих информација односно обезбеђивање 
релевантне документације, посебно када институција омбудсмана још увек нема дугу 
традицију; да обезбеде институцијама омбудсмана довољно финансијских средстава и 
људских ресурса, како би им се омогућило да ефикасно обављају своје задатке, и, ако је 
потребно, узимајући у обзир нове функције које су им поверене на основу 
међународног и/или европског права; 

 4.5. да размотре могућност да траже акредитацију за омбудсмана од 
Међународног координационог комитета националних институција за унапређење и 
заштиту људских права (ICC) у светлу „Париских принципа“. 

5. Скупштина позива земље чланице које су успоставиле неколико институција 
омбудсмана, као што су локалне, регионалне и/или специјализоване институције, да  
обезбеде одговарајућу координацију тих тела, те да појединцима омогуће једноставан 
и неометан приступ тим телима. 

6. Скупштина позива земље чланице да уложе максималан напор да избегну буџетска 
смањења која би довела до губитка независности институција омбудсмана или чак 
њихово гашење. Тамо где постоје посебни законодавни системи, односно где 
парламенти доносе законе о правима и слободама, било на националном или на 
регионалном нивоу, постоји функција коју обављају тела која надзиру управу, што по 
дефиницији раде омбудсмани, са циљем да се надзире извршна власт у вези са 
применом закона. 

7. Скупштина подстиче државе чланице које још нису успоставиле општег 
националног омбудсмана да одмах успоставе такво тело са широким мандатом, како 
би се  омогућило појединцима да подносе притужбе против  лоше управе и кршења 
њихових људских права и основних слобода, уз истовремено јасну поделу 
надлежности између институција омбудсмана и судске ревизије управних аката која 
мора да буде доступна макар у случају кршења људских права и основних слобода. 

8. Скупштина препознаје кључну улогу коју има Европски омбудсман Европске уније 
и Комесар за људска права Савета Европе у координацији активности омбудсмана 
држава чланица.  


