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ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

№ 1682–VII від 16 вересня 2014 року

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очи- 
щення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних 
цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Стаття 1. Основні засади очищення влади

1. Очищення влади (люстрація) — це встановлена цим Законом або 
рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні 
посади (перебувати на службі) (далі — посади) (крім виборних посад) 
в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущен-
ня до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішен-
нями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх 
здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України 
Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони 
України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунту-
ється на принципах:

верховенства права та законності;
відкритості, прозорості та публічності;
презумпції невинуватості;
індивідуальної відповідальності;
гapaнтування права на захист.
3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом 

посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не мо-
жуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та 
восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, ви-
значений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 
цього Закону.

4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій — сьомій статті 3 цього 
Закону, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищен-
ня влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності 
відповідним рішенням суду.

5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї 
статті, може застосовуватися до особи лише один раз.

6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною тре-
тьою цієї статті, не є підставою для відмови від застосування заборо-
ни, передбаченої частиною четвертою цієї статті, за наявності підстав 
та у порядку, що визначені цим Законом.


