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Постановка проблеми.На сьогоднішній день 
в Україні прийнято й діє Закон України «Про очи
щення влади», який визначає правові та органі
заційні засади проведення очищення влади (лю
страції) для захисту та утвердження демократичних 
цінностей, верховенства права та прав людини в 
Україні [15]. Однак, слід констатувати, що вітчиз
няний законодавець, прагнучи якнайскоріше про
вести процедуру люстрації в Україні, не врахував 
наявний досвід люстраційних процесів, проведе
них в державах Східної Європи. Таким чином ніве
люється значний потенціал існуючих теоретичних 
розробок зарубіжних фахівців в галузі загальноте
оретичної юриспруденції, конституційного, муніци
пального й адміністративного права.

При даних умовах терміновим завданням істо
риків та теоретиків держави і права є опрацюван
ня наявного законодавчого матеріалу, юридичної 
практики та положень наукової доктрини сусідніх 
держав, які вже пройшли чи зараз проходять про
цедуру люстрації.

Стан дослідження теми. Можна констатува
ти надзвичайний інтерес до проблем проведення 
люстрації в країнах «молодої демократії» дослідни
ків з усього світу, про що свідчить значний доробок 
наукових публікацій представників США, Великої 
Британії, ФРН тощо. Жвавий науковий інтерес ви
кликає дослідження люстрації і в самих країнах 
Східної та Центральної Європи та Балкан.

Безумовно, весь масив наявних праць може 
і повинен слугувати першоосновою для вітчизня
ного законодавства в галузі проведення люстрації. 
Однак розмаїття моделей, покладених в основу 
процесу люстрації в конкретних країнах, багато
манітність напрямків дослідження (політологічний, 
правовий, соціологічний, культурний, морально
етичний) та множинність підходів до визначення 
люстрації та її результатів визначають потребу в 
систематизації наявних знань, подій та фактів.

Тому метою даної статті є визначення крите
ріїв та проведення згідно них класифікації люстра
ційних моделей країн Східної Європи.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж пере
ходити до характеристики люстраційних моделей 
необхідно визначитися зі змістом, що вкладається 
в поняття люстрації. 

З точки зору вузького підходу, люстрація – це 
заборона чиновникам високого рангу, які зкомп
роментували себе, на деякий час або по життєво 
займати посади в державному апараті, балотува
тися в представницькі органи, бути суддями тощо 
[11, c. 39]. Саме з позицій такого підходу виходив і 
вітчизняний законодавець. Згідно ч. 1 ст. 1. Закону 
України «Про очищення влади», яка визначає осно
вні засади останньої:

«Очищення влади (люстрація) – це встанов
лена цим Законом або рішенням суду заборона 
окремим фізичним особам обіймати певні посади 
(перебувати на службі) (крім виборних посад) в ор
ганах державної влади та органах місцевого само
врядування» [15].

Такий же підхід обрано нечисленними вітчиз
няними дослідниками люстрації [11, c. 39; 10, 
c.  36; 13, c. 50]. Застосування цього підходу дало 
змогу дослідникам наблизити процедуру люстрації 
до юридичної відповідальності [9, c. 9], однак дане 
твердження є достатньо спірним.

Знаходимо прихильників даного підходу і в за
рубіжній публіцистиці, які відображають зміст про
цедури люстрації у категорії «transitional justice» 
(перехідного правосуддя) [7].

В зарубіжній науковій літературі використову
ється також широкий підхід до визначення люстра
ції. Так, А. Узелац використовує розширювальний 
підхід до визначення поняття люстрації, включаючи 
в обсяг даного терміну будьяку спробу позбавлен
ня за юридичними підставами особи, що займає 
(або прагне займати) державну посаду (або інший 
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піст, посаду чи працює за наймом) на підставі його 
співпраці або приналежності до колишнього режи
му [11, c.48].

Люстрацію також визначають як форму за
конодавчого обмеження політичних прав для при
хильників колишньої влади, в першу чергу права 
обіймати державні посади, обирати і бути обраним 
до органів влади з метою повернути довіру суспіль
ства до інститутів влади [14, c. 246].

Питання класифікації люстраційних моде
лей має не лише теоретичне значення. Виділення 
окремих видів/типів/форм люстрації дає змогу 
провести порівняльне дослідження, виявивши по
зитивні риси і недоліки конкретних моделей. Отже, 
питання класифікації люстраційних моделей потре
бує якнайшвидшого вирішення.

Люстрація має місце при переході від автори
тарних, тоталітарних та посттоталітарних порядків 
до тріумфу консолідованої демократії [4, c. 8687].

Політологи виділяють декілька видів люстра
ції:– люстрація державна як форма захисту дер
жавних інституцій (реального народовладдя та пра
вильного функціонування державного механізму 
як сукупності дій виборних осіб і державних служ
бовців) від таємного(від суспільства) впливу на ви
щих державних посадовців з боку окремих осіб, 
спеціальних органів,секретних організацій та іно
земного впливу;

– люстрація економічна, тобто процедура за
хисту народу, держави та національної економіки 
від протизаконного впливу на них величезного ті
ньового капіталу (отриманого незаконним, а то і 
злочинним шляхом);

– люстрація політична, тобто державна систе
ма захисту народу, держави від узурпації держав
ної влади незаконними діями політичних партій, 
захисту членів партії від порушень внутрішньопар
тійної демократії [16, с. 1920].

Одним з головних критеріїв порівняння лю
страційних моделей Східної Європи є коло осіб, що 
підпадають під люстрацію в державі.

У ФРН під люстрацію підпадають члени 
Федерального уряду або урядів земель, а також осо
би, які мають статус державних службовців;члени 
парламенту, члени місцевих представницьких 
органів, місцеві виборні посадові особи, а та
кож почесні бургомістри і представники окремих 
спільнот;професійні та почесні судді;військові, що 
займають керівні посади, а також штабні офіцери, 
що займають позиції, що мають великий вплив у 
комплексних областях (всередині країни і за кор
доном), службовці в апараті військових аташе та 
в інших установах за кордоном;члени президії та 
виконавчого комітету, а також керівники Німецькій 
Олімпійської Федерації, її центральних об’єднань 

та олімпійських об’єктів, представники німецько
го спорту в міжнародних органах, а також трене
ри та відповідальні організатори членів німець
кої національної збірної; члени консультативного 
комітету;особи, які продовжуватимуть займатися 
професією нотаріуса або адвоката;члени правлін
ня, керуючі директори, керівники і менеджери в 
інтересах юридичних осіб;представники спорту та 
бізнесу [14].

В Польщі серед осіб, що підлягають люстрації 
визначені співробітники Департаменту громад
ської безпеки польського комітету національного 
визволення; Міністерства громадської безпеки; 
Комітету громадської безпеки; організаційних 
підрозділів, підпорядкованих органам, зазначе
них вище; центральних установ служби безпеки 
Міністерства внутрішніх справ і підпорядкованих 
їм підрозділів на місцях в областях, районах та екві
валентні їм підрозділи міліції та прирівняних до них 
представництв внутрішніх справ, Прикордонної 
Розвідки; Головного управління внутрішньої служби 
військових частин Міністерства внутрішніх справ і 
підпорядкованих підрозділів; Військової розвід
ки; Внутрішніх військ; Ради II Генерального штабу 
Війська Польського; цивільних та військові органів 
та установ іноземних держав з задачами, подібни
ми до завдань вищезазначених органів [6].

Згідно ст. 8 «Хартії свободи» Грузії посадові об
меження стосуються: 

членів уряду Грузії, заступників міністрів та ке
рівників департаментів, які перебувають в системі 
міністерства, членів Ради Національної Безпеки, 
членів Центральної Виборчої Комісії, членів уря
дів Абхазької та Аджарської Автономних Республік, 
голови Контрольної Палати Грузії а також його за
ступників, генерального директора Національного 
архіву Грузії – юридичної особи публічного права, 
що перебуває у сфері управління Міністерства 
Юстиції Грузії, а також його заступників, керівника 
Адміністрації Президента Грузії та його заступників, 
керівника канцелярії Уряду Грузії та його заступ
ників, керівника спеціальної служби Державної 
Охорони, його заступників та керівників департа
ментів, Надзвичайних та Повноважних Послів Грузії, 
Посланників, Консулів, Президента Національного 
Банку Грузії та ВіцеПрезидентів, представників 
Президента та Уряду Грузії в адміністративно
територіальних одиницях Грузії – довірених осіб – 
губернаторів, членів Незалежної Національної 
Комісії Регулювання, виконавчого директора 
Націо нальної Служби Статистики Грузії (Грузстата) – 
юридичної особи публічного права, а також його 
заступників; співробітників Міністерства оборони 
та Міністерства внутрішніх справ Грузії, а також їх 
оперативних підрозділів територіальних органів; 
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суддів Конституційного та загальних судів Грузії; 
ректорів вищих навчальних закладів Грузії, прорек
торів, деканів та керівників кафедр, генерального 
директора суспільного мовлення, його заступників 
та членів наглядової ради [17].

Згідно чеського закону кожний бажаючий 
вступити на державну службу підпадає люстрацій
ній процедурі [12].

В Албанії, згідно Закону про люстрацію, лю
страція застосовується до всіх осіб, що займають 
посади або прагнуть займати посади як державні 
службовці [1, с. 36].

Отже, відповідно до кола люстрованих осіб 
можна виділити два види люстраційних моделей:

– люстраційна модель, де перевірці підляга
ють лише державні службовці в широкому сенсі;

– люстраційна модель, де перевіряють ши
роке коло осіб. Окрім державних службовців про
цедуру люстрації проходять громадські службовці, 
очільники ЗМІ, закладів освіти тощо.

Ще одним з загальноприйнятих критеріїв кла
сифікації люстраційних моделей є характер лю
страції (іноді вживається поняття форми люстрації).

Так, наприклад, КіранУільямс виділяє три 
види форм люстрації: жорстка, середньожорстка, 
м’яка. Польська модель, на думку автора, являє со
бою проміжний випадок між чеською і угорською. 
Чеська в свою чергу є найбільш жорсткою, а угор
ська – навпаки м’якою [8, c. 1314].

А. Узелац відрізняє «тиху люстрацію» від «ди
кої», маючи на увазі той же таки характер (ступінь 
жорсткості) люстрації [11, c. 5861].

Жорстка люстрація – це заборона на заняття 
адміністративних посад, участь у виборах, забо
рона на зайняття керуючих постів на держпідпри
ємствах і в держустановах. М’яка ж люстрація – 
обов’язок в будьякій публічній інформації про 
себе: при висуненні кандидатури (на виборах або 
на конкурс посад) або при працевлаштуванні у 
сфері освіти, управління або медіа, вказувати на 
статус люстрованої особи– як бенефіціара репре
сій або бенефіціара узурпації влади.

Синтія Горн, в результаті аналізу люстраційних 
програм в Центральній і Східній Європі, а саме 
Естонії, Латвії, Литві, Чеській Республіці, Угорщині, 
Польщі, Словаччині, а також Болгарії та Румунії на 
предмет їх ефективності, приходить до висновку, 
що ступінь жорсткості люстрації впливає на її на
дійність. Авторка аналізує ефективність люстрації 

по трьох критеріях: загальна довіра до державних 
інститутів, довіра до менш політизованих держав
них інститутів, довіра національному уряду і прихо
дить до висновку, що чим жорсткіша люстрація тим 
вона є ефективнішою.

Підсумовуючи результати дослідження, ав
торка стверджує, що заходи правосуддя перехід
ного періоду сприяють зміцненню довіри до дер
жавних інститутів. Більш жорсткі і своєчасні кроки 
люстраційного правосуддя в перехідний період, 
доступ до таємних файлів впливають позитивніше, 
і значно поліпшують довіру громадян до держав
них установ [3].

Одним з невід’ємних пов’язаних з люстрацією 
законодавчих питань є режим доступу до докумен
тів, що мають відношення до діянь представників 
попереднього режиму (Public Access toFiles).

Укладачі «люстраційного альманаху» на Бал
канах приходять до висновку, що такі документи 
повинні, як правило, бути доступними тільки для 
осіб, до яких ці файли відносяться, та для їх право
наступників. Заради публічного розкриття спірних 
питань минулого мають бути створені незалежні ко
місії зі встановленню істини. Вони повинні включа
ти в себе видатних особистостей, експертів і пред
ставників усіх верств суспільства. Ці комісії могли 
б виробити пропозиції, що стосуються, наприклад, 
пропозицій для підручників з історії [1, с. 19].

Г. Халмай, розглядаючи існуючі тенденції в 
забезпеченні та обмеженні доступу до означених 
файлів, загалом виділяє три моделі доступу: загаль
ний доступ (Чехія, Словаччина), загальний обмеже
ний доступ (НДР, Угорщина), доступ лише для жертв 
режиму (Польща) [2, c. 3742].

Висновки. Отже, згідно виду режиму доступу 
до документів можна виділити люстраційні моделі 
з загальним доступом до файлів, з загальним об
меженим доступом і з доступом лише для постраж
далих та їх правонаступників.

Підсумовуючи вище викладене, приходимо 
до висновку що в науковій літературі немає єд
ності як в визначені змісту поняття люстрація, так 
і в класифікації існуючих люстраційних моделей. 
Критеріями для такої класифікації можуть слугува
ти ступінь жорсткості, правовий режим доступу до 
документів та інші. Види люстраційних моделей і їх 
порівняння за ступенем ефективності і доцільнос
ті застосування в Україні потребують додаткового 
дослідження.
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