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ЛЮСТРАЦІЯ ТА ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ 

 Люстрація – це процес перевірки суддів і державних службовців на 
предмет відповідності певному критерію, який має наслідком звільнення 
тих, хто не пройшов перевірки (або відмовився її проходити), і 
недопущення їх до зайняття посад у державних органах протягом 
певного строку (як правило, 5 років) 
 

 Об'єктивний характер – головна вимога до люстраційного критерію.  
 
 Перевірка не може зводитись до встановлення порушення суб'єктом 

люстрації будь-якого закону (крім закону про люстрацію) або 
встановлення порушення ним присяги. Цим мають займатись існуючі 
органи (такі як Вища рада юстиції тощо).  

 
 Зусилля суспільства щодо люстрації не повинні підміняти зусилля інших 

державних органів – вони вживаються на додаток до них як додаткова 
гарантія успіху протидії корупції.  
 



Люстраційний критерій 

 Невідповідність майнового стану і рівня витрат суб'єкта 
люстрації і членів його сім’ї їхнім легальним джерелам 
доходу. 
 

 Перевага цього критерію над іншими полягає в тому, що в умовах 
України порушення суддями і чиновниками законів і присяги має 
наслідком їх неправомірне збагачення, і саме воно має стати 
мішенню для зусиль люстраційного органу 

  
 Суспільство свідомо цих випадків, тому що вони є кричущими, і 

суспільство вимагає системної реакції держави передусім на них.  
 

 Відновлення справедливості у конкретних справах не може бути 
завданням люстрації, оскільки воно є або утопічним з точки зору 
зусиль одного органу, який складається із кількох осіб, або 
вибірковим, а вибірковість не може бути об'єктивною  



ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: основне завдання 

 Люстраційний комітет здійснює люстраційну перевірку і за її 
наслідками вносить суб'єкта люстрації до одного з двох люстраційних 
списків:  
 

 - списку осіб, які не пройшли люстрацію і підлягають звільненню; або 
 - списку осіб, які пройшли люстрацію.  

 
 На підставі рішення Люстраційного комітету особа, яка призначила 

суб'єкта люстрації на посаду, повинна прийняти рішення про її 
звільнення як такої, що займає посаду, яка є несумісна із діяльністю, 
внаслідок якої особа не пройшла люстраційну перевірку. Усі профільні 
закони доповнюються цією додатковою підставою для звільнення.  
 

 Особа, внесена до першого списку, не може займати посаду у 
державних органах протягом 5-ти років після звільнення.  



ЛЮСТРАЦІЙНА ПЕРЕВІРКА: підстава 

 Підставою для початку процедури люстрації має бути Декларація про відповідність, яку суб'єкти 
люстрації подають до Люстраційного комітету відповідно до графіку, визначеного законом. 

 Декларація про відповідність має бути розроблена на основі існуючого законодавства про 
протидію корупції, однак ми вжили заходів для наповнення її реальним, а не бутафорським, 
змістом:  

 обов'язок з декларування розширений за рахунок включення “схем”  уникнення від 
декларування 

 обов'язок з доведення легальних джерел доходів для придбання задекларованого майна 
(замість простого декларування величини доходів за минулий рік)  

 виключення із джерел доходів тих доходів, з яких не був сплачений  податок або які не були 
задекларовані (у разі якщо доходи звільнені від оподаткування) 

 Мета цього графіку люстраційних перевірок – визначити пріоритети перевірки. Особи, які станом 
на 1 січня 2014 року займали найвпливовіші посади у державі, подають декларації першими.  

 Кожна наступна група осіб є менш впливовішою ніж попередня і  подає декларації через 6 місяців 
після попередньої групи.  

 Перевірка повинна бути проведена протягом розумних строків, але не більше ніж за три роки. 
Особи, чиї декларації не були перевірені в цей термін, вважаються такими, що пройшли 
люстрацію.  



Протидія уникненню від декларування та подальші 
вимоги до декларування 

Протидія уникненню від декларування: 
 ринкова оцінка вартості майна і послуг з користування майном для визначених 

категорій майна; 
 обов’язок декларувати майно, яке “записано” на так званого номінального володільця 

–особі, яка хоч і не є членом сім’ї суб'єкту декларування, але в силу існування довірчих 
стосунків із ним набуло майно за рахунок коштів суб'єкту декларування;  

 обов’язок декларувати майно, яке “записано” на офшорні фірми; 
 обов'язок декларувати майно, яке перебуває у фактичному користуванні суб'єкту 

декларування без будь-якої правової підстави або на підставі договорів, інші ніж 
договір оренди.  

 
Подальші вимоги до декларування 
 Декларується факт навчання членів сім’ї за кордоном і задекларовані доходи 

зменшуються на суму вартості навчання і проживання за кордоном 
 Витрати на придбання значних пакетів акцій (25% і більше) розраховуються виходячи 

із ринкової вартості цих пакетів 
 До доходів не включаються готівкові позики, а лише кредити, отримані від банків і 

фінансових установ 
 

 
 
 



Критерії невідповідності та оцінка майна 

Критерії невідповідності: 
 

 Доведено, що декларація не включає майна, щодо якого є докази про те, що суб'єкт 
люстрації ним володіє, користується або отримає від нього інші економічні вигоди 
 

 Не доведені джерела доходів (наприклад, з задекларованого доходу не сплачений податок) 
 

 Ринкова вартість задекларованого майна суттєво (тобто більше ніж на 10 тис. євро) 
перевищує легальні джерела доходів. Орієнтир позичено із Закону Румунії Про створення 
Національного агентства з питань забезпечення чесної поведінки посадовців (National 
Integrity Agency) 
 

Оцінка майна: 
 
 Люстраційний комітет визначає акредитованих суб'єктів оціночної діяльності в кожному 

обласному центрі; для оцінки пакетів акцій (часток) акредитуються професійні учасники 
фондового ринку 

 Люстраційний комітет має право замовити контрольну оцінку, вартість якої 
покладатиметься на суб'єкта люстрації, якщо її результати будуть значно озходитись із 
результатами оцінки, проведеної на замовлення суб'єкта люстрації  

 
 
 



Люстраційний комітет: формування 

Люстраційний комітет  складається із :  
 
 50-70 інспекторів - професіоналів, які здійснюють первинну перевірку декларацій  

 
 15 членів - політичних призначенців, які  своїм авторитетом забезпечують  незалежну 

діяльність інспекторів і приймають фінальне рішення щодо звільнень на підставі звітів 
інспекторів, і 
 

 працівників апарату  
 
 
 

 Інспектори добираються Люстраційним комітетом після проведення конкурсу на 
підставі конкурсних критеріїв відбору, які публікуються для широкого загалу. В законі 
доречно прописати ці критерії. Кандидатам, які відповідають цим критеріям, має 
надаватись перевага перед іншими. До критеріїв слід віднести досвід роботи у 
великих західних аудиторських фірмах (так звана велика четвірка), високий бал, 
отриманий під час здачі визнаних міжнародних тестів таких, скажімо, як GMAT тощо.  
 

 Члени призначаються інститутами демократично обраної влади з числа громадських 
діячів і експертів, які користуються повагою у суспільстві і довірою колег 

  
 
 
 

  
  

 



Люстраційний комітет: формування 

 
Повноваження Люстраційного комітету: 
 Право отримувати інформацію від банків, фінансових установ, державних 

органів (в тому числі комітету фінансового моніторингу, податкової, ДАЇ, 
СБУ, правоохоронних органів) 

 Право входити до приміщень 
 Право доступу до електронних реєстрів (таких як реєстр прав власності на 

нерухоме майно тощо)  
 Право вимагати від суб'єктів люстрації подавати документи, які 

підтверджують ту або іншу задекларовану позицію  
 

Люстраційний комітет діє: 
 через своїх інспекторів, які проводять перевірки декларацій  
 через свої колегії, які ведуть люстраційне провадження за наслідками 

перевірки 
 у повному складі для прийняття Регламенту комітету і інших нормативних 

документів, таких як методологія перевірки, критерії визначення 
невідповідності декларацій, правила акредитації оцінювачів тощо 
 

  



Дотримання процедур та адміністрування інформації 

Принципи люстраційних процедур 
 Право суб'єкту люстрації подати зауваження, залучити адвоката і особисто надати 

пояснення повинно бути гарантовано  
 Повна публічність і прозорість люстраційних справ і проваджень  
 Право на оскарження рішень люстраційного комітету до суду – спеціальний порядок, 

аналогічний тому, який застосовується щодо оскарження рішень Вищої ради юстиції  
 

Принципи адміністрування інформації: 
 Збір інформації має бути автоматизованим 
 Декларації подаються на паперовому носії і в електронних копіях. Спеціальна 

програма автоматично заносить дані декларацій до єдиної бази 
 База підключається до державних електронних реєстрів і до потоків інформації, які 

отримуватимуться від банків і органів влади 
 Співставлення (matching) інформації здійснюється програмними засобами згідно із 

встановленими критеріями. Програма генерує найбільш “підозрілі” декларації на 
підставі цієї звірки.  
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