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ДО ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Люстрація: поняття та базові принципи. Термін «люстрація» (lustratio) у своєму пер-
винному значенні в греко-римській міфології означав ритуали очищення від моральної скве-
рни [1, с. 45]. На думку вітчизняного юриста В. Андрєєвського, люстрація - це низка політич-
них і юридичних заходів, метою яких е ліквідація наслідків попереднього, ворожого до лю-
дини і народу, режиму. Люстрація відбувається при повній зміні політичної системи суспіль-
ства [2]. Люстрація містить два основні компоненти або, за словами німецького професора 
С. Карштедта, «два типи публічного провадження»: по-перше, це кримінальне переслідування 
представників еліти та посадових осіб органів клади, що становили вище керівництво у сис-
темі державного управління минулого режиму, і, по-друге, це процедури масових розслідувань 
щодо тих, хто добровільно співпрацював із минулим режимом, членів партії або службовців 
державних організацій (наприклад, поліції, служби безпеки) середнього та нижчого рангів у 
бюрократичній ієрархії [3, с. 16]. 

Експерти Ради Європи, які аналізували проект Закону України «Про відновлення до-
вірило судової системи України», у висновку від 24 березня 2014 р. наголошують на тому, що 
люстрація передбачає стабільну ситуацію після конфліктної ситуації, але в Україні відчува-
ється продовження політичної напруженості, а тому не можна не враховувати ризику прева-
лювання елементів політичного характеру закону над юридичними [4]. При розробленні й 
упровадженні процедури люстрації слід мати на увазі, що люстрація - це різновид юридичної 
відповідальності. Водночас вона містить елементи відповідальності політичної, наявність 
яких має урівноважувати ретельно розроблені процедурні регламенти люстрації, що мають 
відповідати засадам належної правової процедури. 

В Україні ідея проведення люстрації виникла на фоні тотальної суспільної недовіри ор-
ганам кримінальної юстиції та громадянських протестів, які мали місце під час листопада 2013 
- лютого 2014 pp. Результатом «Євромайдану» стала зміна фактична зміна політичного уст-
рою країни та повне оновлення керівництва держави. Ініціаторами та активними учасниками 
люстрації стали представники громадських організацій. Метою люстраційних заходів в орга-
нах кримінальної юстиції має стати викорінення незаконних практик, що призводять до пору-
шень прав людини і зменшення рівня корумпованості відповідних посадовців. 

На нашу думку, вкрай важливо, щоб люстрація проводилася з урахуванням базових 
принципів інституту юридичної відповідальності. Це ідеї та приписи, закріплені в нормах 
права або вироблені практикою органів, уповноважених застосовувати заходи юридичної від-
повідальності, що відображають сутність та зміст цього інституту. Аналіз чинного законодав-
ства дозволяє виділити такі базові принципи юридичної відповідальності, як-от: верховенство 
права та законність; справедливість та її складники - правова визначеність і пропорційність 
(спрївмірність); гуманізм, що проявляється у вимогах індивідуалізації покарання та його ди-
ференціації; урахування базових засад правового статусу особи, яка притягається до відпо-
відальності (в разі, якщо йдеться про посадову особу органу державної влади); забезпечення 
гарантій належної правової процедури для особи, яка притягається до відповідальності (розу-
мність строків провадження, його змагальність, презумпція невинуватості судді та ін.). Про-
цедура притягнення має також враховувати засади публічності та конфіденційності. З одного 
боку, суспільство має знати про факти зловживань з боку посадовців, а з другого - має бути 
забезпечене право особи, яка притягається до відповідальності, на повагу до її приватного 
життя та репутації. Важливим принципом люстрації є те, що вона може діяти тільки обмеже-
ний період часу. Як справедливо підкреслюють Є. Захаров та В. Яровський, люстрація також 
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н> може бути використана при роботі людини в юридичних особах приватного права, проф-
иміиках, громадських об'єднаннях, політичних партіях, підприємствах. Люстрацію може здій-
< нкїиши виключно орган, що володіє відповідними гарантіями незалежності [5]. 

Люстрація: європейські стандарти. Відповідно до резолюції ПАРЄ № 1096 (1996) 
"Про заходи щодо позбавлення від спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем» 
Пуль-нкий процес люстрації та прийняті закони мають відповідати демократичному устрою 
лрржлви й засадам верховенства права, адже їх метою повинне бути цілеспрямоване досяг-
нення змін (пункти 12 і 13). Ця резолюція рекомендує, щоб учинені кримінальні діяння підаа-
шишся переслідуванню і покаранню відповідно до чинного кримінального кодексу (п. 7). Вла-
і ііс, люстрація має відповідати низці критеріїв. Зокрема, ця процедура відповідатиме прин-
ципу верховенства права, якщо її основною метою буде усунення загроз щодо основних прав 
І і'іобод людини і процесів демократизації. Помста не може бути метою люстрації. Також не-
припустимими є політичні чи соціальні зловживання в результаті процесу люстрації (п. 12). 
Аналогічна позиція неодноразово висловлювалася Європейським судом з прав людини (рі-
шення у справі «Матієк проти Польщі» від 24 квітня 2007 р., у справі «Бобек проти Польщі» 
під 17 липня 2007 р., у справі «Любох прстги Польщі» від 15 січня 2008 р. та ін.). 

Люстрація суддів або підновлення довіри до судової системи. 8 квітня 2014 р. Верховна 
І'ида України ухвалила Закон України «Про відновлення довіри до влади в Україні». Цей Закон 
спрямований на утвердження в суспільстві верховенства права га законності, відновлення до-
иіри до судової системи України, звільнення з посад осіб, які виносили рішення, спрямовані 
ми обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі на участь у мирних зіб-
раннях або у зв'язку з участю у мирних зібраннях, зниження рівня корупції у системі судів 
іні альної юрисдикції. 

Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суд-
ді» судів загальної юрисдикції як тимчасового, посиленого заходу з використанням існуючих 
процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної 
відповідальності і звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги з метою підвищення 
ивторитету судової влади та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і 
справедливості. Повноваження з проведення перевірки суддів надано Тимчасовій спеціальній 
комісії із перевірки суддів судів загальної юрисдикції, яка складається із 15 членів. 

Зокрема, Законом передбачається, що перевірка суддів проводиться протягом одного 
року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії. При цьому заяви про про-
ведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) можуть бути подані до Тимчасо-
вої спеціальної комісії юридичними або фізичними особами протягом шести місяців з моменту 
опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її створення. Крім того, передбача-
ється низка підстав, за якими суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці. Ці підстави 
можна поділити на три групи. По-перше, це прийняття ним одноособово або у колегії суддів 
рішень про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, 
обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою в Україні, залишення їх без змін, 
продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учас-
никами масових акцій протесту, у зв 'язку з їх участю у таких акціях, а також накладення різ-
номанітних адміністративних стягнень на таких осіб у період з 21 листопада 2013 р. до дня 
набрання чинності цим Законом. По-друге, перевірки проводитимуться у справах, пов'язаних 
із проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасуванням їх резуль-
татів або позбавленням статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним 
депутатом України до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів прово-
диться за заявою особи, права або інтереси якої були порушені безпосередньо). По-третє, пе-
ревірки можливі також щодо суддів, які одноособово або у колегії суддів розглядали справу 
або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, що підтвердив Європейський суд з прав людини. 

За результатами перевірки суддів Тимчасова спеціальна комісія ухвалюватиме висно-
вок, який має бути обгрунтованим і який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради 
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юстиції. Висновок Комісії про порушення суддею присяги разом із матеріалами перевірки на-
правляється Вищій раді юстиції для розгляду та прийняття нею відповідного рішення у строк 
не більше трьох місяців із дня надходження висновку у порядку, визначеному законом. Суддя 
має право на оскарження рішення Вищої ради юстиції у порядку, визначеному Кодексу адмі-
ністративного судочинства України. Висновок Комісії про порушення суддею присяги е 
обов'язковим для розгляду Вищою радою юстиції. Матеріали перевірки Комісії також можуть 
стати підставою для притягнення судді до дисциплінарної або кримінальної відповідальності. 
У разі наявності відповідних підстав Комісія спрямовує матеріали до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України або Генеральної прокуратури України. Якщо підстав для притягнення 
судді до відповідальності не виявлено, Комісія припиняє провадження. 

Підсумовуючи викладене, варто зауважити про таке. Люстрація як особлива процедура 
відповідальності державних службовців містить як юридичні, так і політичні складники. Якщо 
мета і завдання люстрації мають, як правило, політичне забарвлення, то її процедурні аспекти 
мають узгоджуватися із загальними засадами належної правової процедури, такими як спра-
ведливість, презумпція невинуватості, індивідуалізація та пропорційність покарання, забезпе-
чення права обвинуваченого на захист, а також права на оскарження рішення щодо притяг-
нення особи до відповідальності. 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЗАКОНОДАВЧИХ ПОЛОЖЕНЬ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ 

НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Сучасній українській суспільній свідомості стає все більш притаманним переконання у 
необхідності контролю громади над діями держави. Однією з умов подолання всевладності 
апарату є поява в країні критичної маси самостійних власників. Водночас, пересічного укра-
їнського селянина не можна назвати палким прихильником приватної власності на землю, бо 
він давно не вірить у соціальну справедливість здійснюваних реформ. Зубожіння українського 
села є прямим наслідком невиваженої аграрної політики, внаслідок якої селяни, власники зе-
мельних ділянок, потрапили у цілковиту залежність від орендарів цих ділянок, потужних аг-
рарних компаній. Чи не найцінніший фізичний ресурс України - її земля - нещадно експлуа-
тується, а якість життя селян помітно не змінюється на краще. За таких обставин неабиякої 
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