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ВСТУП
Закон України «Про очищення влади» (його ще називають законом про
люстрацію) був ухвалений Верховною Радою України 16 вересня 2014 року,
за своєю правовою суттю визначає засади проведення перевірки державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування і встановлює
заборону обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям
фізичних осіб.
3 жовтня 2014 року Президент України Петро Порошенко заявив, що планує підписати закон, щоб перевести питання люстрації в правове поле (і позбутися практики самовільних люстраційних комітетів), але водночас виступив
із критикою закону: «Він не є досконалим. Він є дуже проблемним. Значна
частина людей просто без вини змушена буде звільнитися і пройти інколи
принизливу процедуру. Я не в захваті від цього закону. Я бажав би бачити
інший закон. Але в цих умовах люстрації бути, і закон мною буде підписано».
Закон визначає поняття «очищення влади» та «люстрація» як встановлену
цим законом або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати
певні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Цей Закон і тоді, і зараз викликає неоднозначну оцінку. За великим рахунком тут стикаються дві протилежні точки зору. Дилема знаходиться у філософії відповідальності — існує поняття індивідуальної відповідальності (що
вважається добутком демократії і проявом дотримання прав і основоположних свобод, одночасно такий підхід не виключає наявність суб’єктивних факторів і упереджень; напроти, інший підхід передбачає певним чином колективну відповідальність, що усуває можливість застосовувати вищевказані
принципи).
Саме другий підхід і був застосований у тих політичних умовах, які склалися на момент його прийняття. Хоча опір цьому був шалений. Перемогла точка зору, що її висловлював тодішній Міністр юстиції України Петренко,
який вважав «автоматичну люстрацію», визначену законом, максимально
об’єктивною, яка повністю усуває суб’єктивний фактор та упереджені стосовно чиновників українські суди з процесу люстрації.
ЄСПЛ теж «відмітився» критикою Закону: «Отже, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони
особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в
період правління колишнього президента. В цьому відношенні український
Закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були за3

проваджені у інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш
цільовими і вузько спрямованими».
Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»
також був спрямований на люстраційні процедури, але у більш вузькому розумінні, стосовно лише суддів загальних судів України.
Вказаний Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі — перевірка суддів) як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур
розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням
присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри
громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.
До слова, цей нормативний акт, на відміну від Закону «Про очищення влади» у значній мірі відповідав тим зразкам люстраційних законів, які ЄСПЛ
вважав за доцільне брати за приклад Україні, тобто він вузькоспрямований і
більш цільовий. І до того ж, практично всі процедури відбуваються у суддівському середовищі.
І що казати, результати невтішні. Наслідки застосування цього Закону, а
пізніше і Закону «Про очищення влади», за деякими оцінками свідчать, що
вищі судові органи просто саботували застосування цих нормативних актів.
Наприклад, Автоматичній люстрації за Законом підлягали судді, які обіймали
адміністративні посади в судах. Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону з дня набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники, голови місцевих
судів та їх заступники. З дня набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені зі своїх посад, також секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, їх заступники та секретарі судових палат апеляційних судів. Аналіз переобрання відповідних суддів у квітні-вересні 2014 р. засвідчив,
що більше 80 % суддів, які втратили свої адміністративні посади за цим Законом, були переобрані колективами судів. Аналогічним чином органами судової влади, зокрема Вищою радою юстиції, фактично саботувався процес виконання приписів Закону України «Про очищення влади», оскільки
законодавство не містить механізму автоматичного звільнення судді за результатами люстраційної перевірки.
Закон України «Про Вищу раду правосуддя» набув чинності 5 січня
2017 року. Рішення про реорганізацію було прийнято Вищою радою юстиції

4

відповідно до Конституції України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 12 січня 2017 року.
Вища рада правосуддя у її сучасному вигляді це колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який
діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в
діяльності суддів і прокурорів.
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