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ІІОJІіТИЧНИХ ІІартіtі VІОЖС VІаН1 ІІрШІН у 1103ИТИННИХ ЧИ НСІ·аннmих: НИ

СТУІШХ, ІІуGJІікаІ~і}ІХ, ни<.:JІОН.·Іюнанних, ни користанні атриGутию1 Ішртіі1 

тошо. 13аж.:Jиво зазначити, шо прояви став .. 1ення ;::ю певних по.:Jітичних 
партій може бути відкритю .. t, або скритим (завуа.:Jьованим). 
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ОСОБЛИВОСП ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСП ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Пробле~tатика захисту персона .. 1ьпих даних пеодпозпачпо сприйма
сться паукоnою спі:JьІютою, оскіТІьки, з о.люго боку ро3глядасться як 
На)ІСІИНИtі ІІрО}ІН НСЖУІ'ОрКаННіСТh ІІрИНаТНОІ"О ЖИТНІ, }ІІ<Иі1, Gе3у\ІОННО, 

Mat: 0'111ИVІаП1 на.ІСЖНИіі 3аХИ<.:Т, а 3 іНІІІОЮ, - ІІОСТУІІОНО фор\ІУЄТhL}І 

у<.:ІІііЮ\І.ІСІІІІ}І ІІСОGХііІІІОСТі СІІриtіШІТПІ JІІаЧІІО GіJІІ,ІІІОІ'О СТУІІеШІ ІІііІ

І<р~ПОСТі :1а сучасноІ'О JЮ3нитку інфорvІаІІіі·1них тсхно;юІ·іі-1, актиніяtІІії 

І"ТЮМ~Щ}ІНСhІ<ОІ'О су<.:ІІі.ІhСТНа, форvІуНаНН}І і НИКОрИеТаННИ 'ІИ<.:JІеННИХ 

іпфор:маційпих баз як па J:epжanнo~ty, так і пе J:ержашю~tу ріnпі. 

3аконодавство визначає персона .. 1ьні J:ані як відомості чи сукуп
пїсть nіжнюстей про фізичну особу, яка іJ:ептифікоnапа або може бути 

конкретно іJ:ептифікоnапа . .Цостатньо широке шппаченпя персопа.:Jь
пих даних J:ac т~югу ..:::10 таких nt:шести іпформацію про буць-які сфери 
житнІ JІЮіІИНИ. Псрнинними іІЖерс;шми ні;(оVІостсtі 11ро фія1чну ocoGy 
є нrщані на П ім\1 жжумснти, ІІі;LІІисані нею ;юку\1снти, ні;ю\юсті, }ІІ<і 

особа надає про себе. A:Je, слід зазначити, що законодавством України 
не встанов .. 1ено і не може бути встанов .. 1ено чіткого пере .. 1іку відомостей 
про фізичну особу, які є персона.:Jьними даними, задля :мож..1ивості за

стосування по.1ожепь .За копу Україпи <(Про захист персопальних <:JaiiИX>>

,::ro різшнtапіпшх ситуацій. n тому числі при обробці персона.lьІшх да
них ні нфорVІаІ ~і і1 них (антоVІати3онан их) Ga3ax та картоте ках ІІсрсона .. І n
них ,Т(аю1х, ІІLО VІожутn ни никнути у \шtіGутнnому. у ~ш'юку 3і :1міною н 

ТСХНО~ІОІ·ічніі1, СОІІ.іа~ІhНіtі, еКОНОVІічніtі та іНІІІИХ сферах суСІІі;ІhНОІ'О 

життя. При uьo:v~y, усі ції з персона.:JЬНИ:\'ІИ дани:\'ш охоп.:Jюються понят

тям «обробка персональних цаних», під чим 3акон розу:v~іє збирання, 

ресстраuію, накопичення, 3берігаппя, а,::rаптуnання, лtіпу, поІюn..1еппя, 
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НИКОрИСТаННИ і 110111ИрСНН~1 (ро:1ІІОНСІ0і[ЖСННИ, рса;1і:ш1~ію, ІІСрСіШЧу), 

:1нсосоG;Існн~І, 3НИІнснн~І ні,т(о\1остсі1 11ро фі:1ичну особу. Вііt1юні,т(но, 

ІюруІІ1СНН~І ІІ(ОJ(О ;ютриманн~1 рсж~1му :1Gopy, никористан ни і ІІОІІІирсн

ня персона.1ьних даних, :мають безпосередній зв'язок із процесом об

робки персональних .іІан:их. 

Необхідність у захисті та охоропі праn суб'скта персопальrшх да

них rшпикас тоді, коли іспус пеnикопаппя юридичного обов'язку або 

J.1опжrшаrшя правом, а також у paJi шпшкпеrшя перешкод .іІО їх здій
снснюІ або СІ Юру 11р0 на~ІННіСТh СаVІОІ"О ІІрана ЧИ оGон'юку. ;li~1JihHiCTh, 

СІІр~І VIOHaHa на усуНСНЮ1 ІІСрС1ІІКО.і[ у 3.іtіі1снснні І Іран і оGон\І3КіН, у ТОМУ 

числі спорів, на боротьбу з невиконанняУІ обов'язків і з.1овживання:м 

правом, становить зміст охорони та захисту СаУІі поняття <<Охорона>> та 

<<захист~> за сnоїм 3УІістом с пеолюлrачшнпr. Пі.іІ охоропою ро3уміють 

профL1актичrrі 3аходи, які З.іІійсrпоються держашш:ми оргаrrа:ми ш.1яхоУІ 

попередження порушень прав гро~Іадяп, а також з усунепня ріJпих пе
рснІ КО}( }І,.ІИ рСШІі:ШІІ,іЇ ЦИХ І Іран. Пі.іl 3аНІСТОVІ V1aЄThOI на уна3і І ІрИ мусо

НИЙ (що;ю :юGон\13аної сторони) сІюсіG :тіі1снснн~І ІюрушсноІ·о 11рана 

з метою його поновлення. Таки:\'І чином, охорона охоп.1ює заходи, які 

застосовуються ;:ю порушення права, а захист - заходи, які застосову

ються після порушеННЯ ДЛЯ ПОНОВ.,1еННЯ порушеНОГО права [ 1, С. 144]. 
СпеціальпиУІ суб'сктом притягнепня до адУІіпістратиnпої nідпо

nі.іІальпості с Держаnпа с.тужба України з питань захисту персопаль
ІІих )ЩІІИХ (;Ш.ІІі- .~СЗП/1), ~Ікиtі JiliЙCIIIOC КОІІТІJО.ІІЬ :m )[(ЩСрЖаІІШІ_\-1 
:шконо;швства ІІJЮ :шхист ІІсрсо1ІаJІІ,ІІИХ )ЩІІИХ. Ві;шові;tІJО ;to ІІ.ІІ. 14 
11. 3 По;южснни 11ро Лсржанну с;ІужGу України :1 11итанh 3ахисту ІІср

соналhних ;(аю-Іх, :штнср,т(жсноІ·о Ую.t3ом Прс3И,!(снта України ні,т( 6 
кнітни 2011 р. N!:! 390, ;lСЗП;l. контро;Іh 3,!(і~існюr:-:тhси нІ;Іихом !Іро
ведення виїзних та безвиїзних перевірок володільців та (або) розпо

рядників баз персональних даних, а його нас.1і1Іком УІоже стати ска

ладапня а.іІміпістративпого протоколу. Така 1Іія.1ьпість с лише одпісю 

із стадій проваджеrшя у справі про притягпеrшя до а.іІміпістратишюї 

nі.іІпоnі.іІальпості за порушення законодавства про захист персопаль
них лан их, оскіJІhКИ, яі,т(но і3 ст. 221 !((ще ксу України ІІJЮ аюvІіністра

тинні ІІраНОІІ0руІ1ІСНН~І, НаКЛа,Т(СНН~І СаНКІlіЙ 3а Т3КС 1Ір3НОІІЩ1У1ІІСНН~1 

З.іІійснюється вик.тrючно районними, районними у місті, УІіськи:ми чи 

міськрайонни:ми су.іІами 

Слід .звернути увагу, що nідпові.іІІІО пошюnажешrя1ш ск..1адашrя 

ад:міпістратишюго протоко.1у про порушеппя законодавства про 3а

хист персопальних даних наділений і Упоююважений Берхоnної Ра.іІИ 
УкраЇНИ 3 ІІраНЛЮJ(ИНИ, ІІрОТС, ІІрофі.ІІhНИі1 3аКОН НС МіСТИТh ІІрОІ(С,І(ур
НИХ ІІО.,ІОЖСНh. 

Характерrвуючи особлшості поря.іІКУ притягнення осіб до адміні

стративної відповідальності за порушення законо.іІавства про захист 

персональних даних, слі.іІ звернути увагу на те, що ДС3ПД вживає 
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:шхолін реагунанюr, ик rrранила, r'рунтуючисn на скаргах фіjичних ociG. 
Саме на rrі,т(стані рояшr;rу скарп1 нoжнi;rnrr,~r (aGo р()3Іrори;rника) Gю 
rrepcoнa;rnниx l(!.tних може Gути нк.;rючено ;ю П;rану rrеренірок J((При

УІання виУІоr законодавства про захист персональних даних на відпо

ві;:rний період. 

Власне адміністративна nідпоnі;:rальпість може настаnати у випадку, 

коли nолодL1ьці (або розпорядники) ба-з персопальних даних не ni;:rpea
rynan па припис про усунення nияnлених порушень і .1ише за паяшrості 
р!ІІІеНЮІ cy;ry. 
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І ІаІІіональний унінерси 1 е 1 «О)lеська юри,Іична ающе~Іію>, 
декан факу.-тьтету цивL-тr.ної та господарсr.кої юспщll, 

)LOiteн 1 кафе1 1ри а1 1.\1ініс Іра 1 инноп1 І а фінанеонщ-о 11рана, 

кшщи;щт ropи,rrичrнr;..rrayк, ,rrorrerrr 

ОСОБJІИВОСТІ ІІОІ'МЛТИВІІОГО І'Ю'УJІІОВЛІІІІЯ 

ІІРОВІЩЮІІІЯ JІІОСТРЛUІЇ Н УКРЛЇІІІ 

Люстрація є неоднозначним засобом зміни режиУІу прав.1іння на 

ш.1яху до ;:rемократичrшх цішrостей. Са11е зпачеrшя терміну <{люстра

ція•> (niдлaт.lustratio- <•очищеrшя 3а ;:rопо1югою жертnопршrесень•>)
очиrr(снн~r rrшrir(iЇ, ур~ІЮ', су,т(ін та ін1rrих наі1наЖJrинінrих ;rс-ржанних 

інститугін ні;( Jrю;(сЙ, rrричстних ;ю rюрунrснn rrpaн ;rюлини, сні;rчитn, 

що її :шстосунанни rrpиrrycкaє \-ІО)[Сrиністn rюrrrиренни на rнирокс кож) 

осіб, навіть тих, хто безпосередньо не вчиняв протиправних дій. Відтак, 

люстрації є ра;:rика.тrьни:м політ:ичним заходоУІ, який УІає значний оздо

ровчий nп.1иn па nладу, але потенційно 1юже необгруптоnапо заn;:rати 

шкоди окремим особам, обмежуючи їхне пра nо на участь n упраnліrші 
;(сржаною aGo :міНснсНН}І rrснної rrрофссіt1ної ili}f_Іrr-:.нocтi. Мініміjунати 
нсr·а·r·иннІ асrrскти .rюстраrrії мож.rино 3а умони ЧІТКО!\) норматинно

r·о 3aкpirr;rcHH}І катсІ'Оріі~ ociG, Н(О rri,т(rra;(aютn rri;r _Іrюстраrr.ійну rrсре
вірку, критеріїв їх люстрації та дотр:и:\'rання законо;:rавчо встанов.1еної 

проuе;:rури. 

В Україні паведені аспекти ластрапії nperyльonarю Законом України 
«Про очищепня nлади» [2] (про люстрацію), прийнятий Берхоnпою 
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