
: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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НЕУЮДНІКОВ А. О. 

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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Ра;юю України 16 нсрссю1 2014 р. Приі1юпиі1 .Закон Gун СІІриі1н~л-иt1 
у сусІІі;Іnстні нсо;LН(Нначно: :1 ОJ(НОІ'О боку нін стан ні;(ІюнііLіLЮ на жор
сткиі1 :ш11ит сусІІіm-,стна, а :1 інІІІОІ'О- Gун критично СІІриі1Н}І'І'иtі І Ірано

захисниками й експертю.ш, в то:\tу чис.:-Jі ІЗенеuіанської комісії, оскі.:-Jь

ки не в повній :\tipi віJповідає міжнародним і європейським стандартам 
J праn .:-JЮДИІІИ. 

Наса:\шеред слі,::r :ш :шачити, шо початок .. 1юстраuії буn зак.1а,::rепий 
Закшю:\t Україпи ni,::r 8 кnітпя 2014 р. <<Про nілюn .. 1еппя доnіри до судоnої 
н.;шл1 н Україні•> t 1 j. І ki1 Закон нrвначаt-: орІ·ані3аІ~іі1ні та І Іраноні 3аса

)·Lи ІІронс)·LСНН}І Jl ЮСТраІ (іЇ (СІ ІСІ (іаJІ hi01X ІІСрснірок) CYl\l(iH су;(іН 3аІ·а;ІhНОЇ 
юрис.аикuії, які своїми .аіями .аискредитували авторитет судової в.:-Jади 

та, як нас .. 1ідок, повинні бути притягнуті .ао юри.аичної ві.апові,::rальності 
із зnі.:-JьпешІЯ:\f з зай:~лапих посад. Оспоnпа :\tета проnе.аеппя люстраuії 
су.цціn судіn загальної юрисдикції - nілюn.:-Jеппя спраnе.а.:rпшості та за

кошюсті. Шо стосусться nідпоnлеппя спраnе,::rлшості, то тут :~ласться па 
унюі 3'исунаНН}І фактін, }ІКі сні;[ЧИТИ\ІУТh ИК І ІрО ІюруІІІСНН\--1 су,ТІ,)L}ІМИ 

ІІрИС}ІІ"И. так 1 І ІрО Has--ІHHlCTh IIIJ(CTaH .iiJI}I ІІрИ'І'}ІІ'НСНН}І cy;L.iliH ;[О КрИ\111-
НаЛЬНОЇ або ,::rисциІLlінарної відпові.аа.:-Jьності. У свою чергу віднов.:-Jен

ня законності супрово.ажується утвердженням законності у .аіюІьності 

су.аів, ві,::rнов .. 1енням в Україні довіри до су.аової в .. 1а,::rи, утвер.аження:\1 в 
,::rіяльпості cy.a.ain приниипіn пеупере,::rжепості та пезалежпості, а також 
nepxoneпcтno праnа n суспільстві. 

Можна констатувати, ІІLО Зако11 України <<Про ні,т(ІІОШІСІІШІ J(ОІІіри 

,:ю СУJ(ОІЮЇ ВЮІіШ 1\ УкраЇІІі•> :ШК..:ШН ІІравові та ОрПІІІі'ІаІLіі1ІІі ОСІІОВИ .110-
страІLії н Україні, 11ротс ні;tІюні;(на .І юстра1 (ЇІ--І стосуншІасs--~ JІ и ІІІС cy;Litiн 

СУіLЇ Н :ШІ'ШІ hНОЇ юрис;LИ КІ (іЇ. У 3Н'}І:1КУ Ї3 І (И \11 НИНИК..:Ш IIOTpcGa ІІриtі Н}ІТПІ 
НОНОІ"О НОрМаТИННО-ІІраНОНОП) акту, }І Ю1і1 Gи НрСІ")СІhОНунан ОрІ·ані3аІtіі1-

НО-ПраБОВі заса.аи прове.аення .:-Jюстрації не .:-Jише су.а.аів, а .. 1е й інших 
службових та поса.аових осіб. І таким нормативно-правови:\t акто:\t став 

Закоп Україпи <<Про очишеппя n .. la .. ::ш•> (про люстрацію) niJ 16 nереспя 
2014 р, .Jешо пізпіше- 6 жоnп1я 2014 р, Кабінет Міпістріn Україпи, па 
nикопаппя положепь nіJпоnідпого -:шкопу, прийпяn Постапоnу <•.деякі 

ІІИТаНН}І рса.-Іі3аІ~іЇ .Закону УкраЇНИ «Про ОЧИІІІСНЮІ 1-LШіШ» t4J. 
Саме н Законі України «Про очиІІ(СНН}І НJІаіШ» НІІСрІІІС 3а роки нс

за.:-Jежності України законо.аавчо закріп .. 1юється тер:\tін .. 1юстрація 
(о~шшення в.:-Jа.аи). Під останні:\t розуміється встановлена чинни:\t за

кошнаnстnо:и або рішешІЯ:\f суду заборопа окремим фізичІІИ:\f особам 

обіймати n оргапах держашюї n.:-Jади та оргапах :\ticuenoгo са:\юnря,::rу
nаппя пеnпі посади, крім nиборпих поса,::r, При uьo:\ty, з прийняттям 

Закону України «Про очищсНН}І н.;ш;tи•>, 3акріІІ;Іюt-:тnси :1аконо.;шнчо 

1 оснонна \іІста ~ІюстраІ(ЇЇ- нс;tоІІУІІ(снни J(O участІ н уІІран~ІІННІ :tср
жавни:\1и справами осіб, які свої:\1и ,::rія:\1и, рішеннями чи без.аіюІьніс

тю сприя.:-Jи або здійснювал:и захо,::rи, спря:\1овані на узурпаuію в .. 1а,::rи 
През:идентом України ІЗікторо:\'І Януковичем,протиправне порушення 
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І Іран і сноGо;~ люлини, ІІі,т~рин оснон наІ~іоналhної Gс3ІІски і оGорони 

України. 

Пронс;rснн~І JІІострації ні;rGунаєтh<:~І у Іюс;ІілонноVІу ло1·ічному 110-
ря;::rку. Можна видL1ити низку послідовних стадій, з яких у сук~тності 

сюш;:rається процедура люстрації: l) порушення .1юстраційної процеду
ри; 2) проведешrя перевірки (лострації); 3) шшесеппя висновкупро ре
зу.1ьтати перевірки; 4) викопаrшя висновку; 5) оскарження випесеного 
висrювку люстраuійrюї перевірки. 

При І~hому, ІІЩ1УІІІснн~І .ІІюстраці~іної ІІроІ~с,т~ури :мійснюєтhс~І ні,Іt

Іюні;(но ло 11шфіка, :штнср;(жсноІ'О ро3ІІЩ1~ІJ(Жснн~І м КаGінсту Міністрік 

України ві;:r 16 жовтня 2014 р. [3]. Нор:\1ативної підставою порушення 
.1юстраційної процед)'l)И має бути наказ органу, в якому вона прово

;:rиться, в якому зазначаються строки проведення перевірки та особи, 

що зобов'язуються її прохо;:rптп. Такий підхід створюс умови для від

терміпувашrя прове;:rеппя люстрацій пих перевірок та гальмус цей важ

лtниі1;І,..ІІ~Іl(сржани і сусІІіJІh<:тна 11роцсс. 

Законо,r(анстном України ІІсрс,ІtGачсно 11рано на осІСарж·енюt вине

сеного висповК)' люстраційної перевірки у судовому порядку ви:к.1юч

но з метою встанов.1ення законності такого висновку, шо яв.1яється 

останньою, п'ятою, факу.1ьтат:ивною стадією. ІЗідпові;:rно до ч. 2 ст. 19 
Кодексу адміпістратишюго судочинства України адміністративні спра
ви з приво;:rу аскаржепня правових актів іпдивідуа.1ьпої ;:rії, а також дій 

ЧИ 6СJ}(іИ.,ІІ>ІЮСТі су()\;ктів В.,Ш)t!ІИХ ІЮВІІОВаЖСІІІ>, ~ІКі ІІрИЙІШТі СТОСОВ

ІЮ КОІІКІJСТІЮЇ фі:>ИЧІЮЇ ОСО6И, ВИріІІІУЮТІ,СИ а;[_V1ЇІІістраТИВІІИ_\1 су}(ОМ. 

По:юшш Ja$JBa .vшс Gути офщ1м~ІСІШ ВЇ)(ttовіюю ;ю вимоt· ст. 106 КАС 
УкраЇНИ, та IIOJ(3Ha 11]10ПІГОVІ НІССТИ MlCИI(lH 3 JlHИ OTpИM3HHs.J НИСНОНКУ 
;ІюстраІ(ійної 11срснірки. 
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