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за вчинення виборчих та референдних злочинів. Робиться висновок про те, що часті зміни і до-
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В статье исследуется состояние законодательного изменения оснований уголовной ответствен-

ности за совершение избирательных и референдных преступлений. Делается вывод о том, что ча-

стые изменения и дополнения статей уголовного закона, которые определяют признаки этих со-

ставов преступлений, негативно отражаются на эффективности процесса применения уголовно-

правовых норм. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Реалізуючи право на участь народу в управ-

лінні державою, законослухняний громадянин 

прагне убезпечити себе від посягання на його 

права і свободи. Беручи участь у виборчому 

процесі кожен із нас сподівається, що саме в 

цей час робить правильний вибір, який допо-

може сформувати гідний державницький ме-

ханізм. І як прикро стає від почутої інформації 

про зафіксовані зловживання під час чергової 

виборчої кампанії. Тому не викликає сумніву 

доцільність поширення кримінально-правового 

впливу на суспільно небезпечні посягання у сфері 

реалізації виборчих та референдних прав. Однією 

із першочергових перепон на шляху застосування 

кримінально-правових норм, які визначають оз-

наки виборчих та референдних складів злочинів, 

є динамічність законотворчого процесу. За період 

незалежності української держави, законодавчій 

гілці влади так і не вдалося сформувати дієвий 

механізм виборчого процесу. Відтак реакцією на 

порушення, виявлені під час попередніх виборів, 
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є чергові зміни регулятивного та кримінально-

го законодавства. 

Аналіз досліджень і публікацій. Усвідом-

люючи злободенність дослідження проблем-

них аспектів кримінальної відповідальності за 

виборчі та референдні злочини, П. П. Андруш-

ко, Т. С. Батраченко, І. В. Берднік, С. Я. Лихова, 

Д. О. Колодін, С. В. Красноголовець, М. В. Мазур, 

М. І. Мельник, С. А. Мозоль, С. А. Мягков, 

В. О. Навроцький, В. П. Осадчий, О. О. Се-

менюк, В. П. Тихий та інші сфокусували свої 

наукові пошуки саме у цій сфері кримінально-

правового регулювання. Однак у площині 

кримінально-правового вчення про захист ви-

борчих та референдних прав громадян пер-

спективних напрямів дослідження ще за-

лишається чимало.  

У зв’язку з цим метою даної статті є до-

слідження розвитку законодавчих підстав 

кримінальної відповідальності за вчинення ви-

борчих та референдних злочинів, визначення 

особливостей кожного випадку законодавчого 

редагування цих статей, а також оцінювання їх 

впливу на правозастосовний процес. 

Виклад основного матеріалу. Чинний КК 

України містить сім статей, в яких передбаче-

но ознаки складів злочинів проти виборчих та 

референдних прав громадян (статті 157-160 КК 

України). Порівняно із первинною редакцією 

КК України – це вже значний крок у диферен-

ціації відповідальності за злочини у сфері цих 

відносин. КК України, прийнятий 5 квітня 

2001 року, містив чотири статті, що стосували-

ся цієї сфери кримінально-правового регулю-

вання: 1) ст. 157 «Перешкоджання здійсненню 

виборчого права», яка визнавала караним пе-

решкоджання насильством, обманом, погроза-

ми, підкупом або іншим чином вільному 

здійсненню громадянином права обирати і бу-

ти обраним Президентом України, народним 

депутатом України, депутатом Верховної Ради 

АР Крим, депутатом місцевої ради або сільсь-

ким, селищним, міським головою, вести пере-

двиборну агітацію; 2) ст. 158 «Неправомірне 

використання виборчих бюлетенів, підлог ви-

борчих документів або неправильний підраху-

нок голосів чи неправильне оголошення ре-

зультатів виборів» встановлювала відповідаль-

ність за видачу членом виборчої комісії виборчо-

го бюлетеня особі, яка не внесена до списку ви-

борців, і видачу виборцю виборчих бюлетенів 

(виборчого бюлетеня) замість інших виборців 

(ч. 1); підлог, тобто виготовлення виборчого до-

кумента невстановленого зразка чи виготовлення 

у спосіб, не передбачений законом, внесення до 

виборчого документа завідомо неправдивих 

відомостей або будь-яка інша його підробка, а так 

само використання завідомо підробленого вибор-

чого документа чи виготовленого у спосіб, не пе-

редбачений законом (частина 2); а також завідо-

мо неправильний підрахунок голосів або завідо-

мо неправильне оголошення результатів виборів; 

3) ст. 159 «Порушення таємниці голосування», 

яка визначала злочинним умисне порушення 

таємниці голосування під час проведення перед-

бачених законом України виборів, вчинене чле-

ном виборчої комісії або іншою службовою осо-

бою з використанням влади чи службового ста-

новища; 4) ст. 160 «Порушення законодавства 

про референдум», яка визначала кримінально ка-

раним перешкоджання насильством, обманом, 

погрозою, підкупом або іншим чином вільному 

здійсненню громадянином права брати або не 

брати участь у референдумі, вести агітацію до 

дня проведення референдуму (частина 1); а також 

за підроблення документів референдуму, припи-

сування, завідомо неправильний підрахунок го-

лосів, порушення таємниці голосування, вчинені 

членом комісії з проведення референдуму або 

іншою службовою особою (частина 3) [1]. У літе-

ратурі зазначається, що текст статей 157-160 КК 

України 2001 року майже не відрізнявся від ста-

тей 127-129-1 КК 1960 року, за виключенням то-

го, що в новому Кодексі було декриміналізовано 

перешкоджання роботі виборчої комісії, а також 

додано деякі кваліфікуючі ознаки та внесено 

певні незначні поправки [2, с. 227; 3, с. 541-542].  

З усієї системи норм кримінального закону, 

які визначали відповідальність за виборчі та ре-

ферендні злочини, у первісній його редакції, нау-

ковці найбільше дискутували з приводу змісту 

ст. 157 КК України [4; 5]. Незважаючи на це 

першою зазнала змін ст. 158 КК України. Зако-

ном України «Про внесення змін до деяких зако-
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нодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України «Про вибори народних депу-

татів України» від 15 травня 2003 року № 744-

IV [6] було розширено коло діянь, в яких поля-

гає неправомірне використання виборчих бю-

летенів. Так кримінально караним визнавалася 

тепер видача членом виборчої комісії виборчо-

го бюлетеня будь-якій особі з метою надання 

їй можливості проголосувати за іншу особу 

або проголосувати більше ніж один раз у ході 

голосування, видача виборчого бюлетеня 

особі, не внесеній до списку виборців на ви-

борчій дільниці, або видача заповненого ви-

борчого бюлетеня, а також незаконна передача 

іншій особі незаповненого виборчого бюлете-

ня. 

Система кримінально-правових норм про 

виборчі злочини була розширена за рахунок 

ст. 158-1 «Незаконне знищення виборчої до-

кументації або документів референдуму». Ці 

зміни передбачалися у Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кри-

мінально-процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за знищення виборчої 

документації або документів референдуму» від 

1 грудня 2005 року № 3169-IV [7]. До введення 

у структуру КК України цієї статті діяння, які 

полягали у знищенні виборчої документації, 

мали б кваліфікуватися за ст. 357 КК України, 

як умисне знищення офіційного документа. 

Введення окремої статті у розділ V Особливої 

частини супроводжувався підвищенням ступе-

ня тяжкості злочину, оскільки злочин, перед-

бачений ст. 158-1 КК України, набув статусу 

середньої тяжкості. У зв’язку із обмеженням 

об’єктивної сторони розглядуваного складу 

злочину діяннями у формі незаконного зни-

щення виборчої документації або документів 

референдуму, то і надалі умисне пошкодження 

цієї документації мало б кваліфікуватися за 

ст. 357 КК України. 

У подальшому перші суттєві зміни до цих 

статей було внесено у 2006 році. Це визначна 

дата для змін виборчого законодавства, 

оскільки саме у 2006 році відбулися вибори 

народних депутатів України за новими прави-

лами. Концептуальною особливістю цього ви-

борчого процесу було впровадження повністю 

про-порційної системи виборів, замість попе-

редньої змішаної. Для цього Верховна Рада знач-

но змінила Закон України «Про вибори народних 

депутатів України». В. І. Бортніков пише, що 

внесені зміни відображали рекомендації між-

народних організацій та досвід попередніх націо-

нальних виборів, були включені чимало поло-

жень, покликаних забезпечити прозорість вибор-

чого процесу, підзвітність учасників та їхню 

рівність. Цей закон став більш демократичним 

[8, с. 46].  

Це безумовно не могло не відобразитися і на 

стані кримінально-правових норм, які містять 

ознаки виборчих та референдних складів зло-

чинів. У внесених змінах були враховані огріхи 

попередньої президентської виборчої кампанії. 

Прийняттю змін передувало складний процес до-

опрацювання та перегляду редакції законопроек-

ту. Законом України «Про внесення змін до Ко-

дексу України про адміністративні правопору-

шення, Кримінального, Кримінально-про-

цесуального кодексів України щодо від-

повідальності за порушення виборчих прав гро-

мадян» від 23 лютого 2006 року № 3504-IV [9] 

було суттєво відредаговано чинні редакції статей. 

Значної деталізації набули форми об’єктивної 

сторони складів злочинів, передбачених стаття-

ми 157, 158 КК України. У структурі ст. 158 КК 

України законодавець виділив вісім частини 

замість трьох, які існували у первинній редакції 

цієї статті. Ці статті було викладено у новій ре-

дакції.  

Стаття 159 КК України також була викладена 

у новій редакції і надалі її слід було б поширюва-

ти не лише на випадки порушення таємниці голо-

сування на виборах, але й на референдумі. Поряд 

із цим було декриміналізовано умисне порушен-

ня таємниці голосування, не пов’язане з розголо-

шенням змісту волевиявлення громадянина. 

Відповідно до розглядуваного Закону кри-

мінальний закон поповнився новим складом зло-

чину, який передбачався у ст. 159-1 «Порушення 

порядку фінансування виборчої кампанії канди-

дата, політичної партії (блоку)». 

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 

року № 698-V [10] виникає необхідність кри-

міналізувати умисне надання, внесення, розпо-
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рядження щодо внесення неправдивих відомо-

стей до органу Державного реєстру виборців, 

несанкціоновані дії з інформацією, що 

міститься у базі даних Державного реєстру ви-

борців. Відтак, було змінено назву ст. 158 КК 

України на таку: «Фальсифікація виборчих до-

кументів, до-кументів референдуму чи фаль-

сифікація підсумків голосування, надання не-

правдивих відомостей до органів Державного 

реєстру виборців чи фальсифікація відомостей 

Державного реєстру виборців». Окрім цього 

було доповнено ст. 158 КК України 9-12 ча-

стинами. Стало очевидним, що редакція 

ст. 158 КК України є занадто казуїстичною і 

складною у застосовному процесі [11, с. 13].  

Наступним кроком у реформуванні кри-

мінального законодавства у частині виборчих 

та референдних складів злочинів є набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінально-проце-

суального кодексів України щодо гуманізації 

кримінальної відповідальності» від 15 квітня 

2008 року № 270-VI [12]. Як зазначається у 

Пояснювальній записці, метою прийняття за-

конопроекту є внесення змін до Кримінально-

го кодексу України, які передбачали гу-

манізацію кримінального законодавства, що є 

одним із важливих зобов’язань України перед 

Радою Європи. Вказану задачу у законопроекті 

пропонується реалізувати шляхом часткової 

декриміналізації діянь, а також шляхом запро-

вадження більш дифе-ренційованого підходу 

до вибору мір покарання за злочини [13]. Про-

цес гуманізації майже оминув систему кри-

мінально-правових норм про виборчі злочини, 

якщо не враховувати те, що у кваліфікованому 

складі злочину, передбаченому ч. 2 ст. 157 КК 

України, було декриміналізовано «інший 

спосіб» перешкоджання здійсненню виборчого 

права або права брати участь у референдумі, 

роботі виборчої комісії або комісії з референ-

думу чи діяльності офіційного спостерігача. 

Тобто кримінально караним надалі вважалося 

за ч. 2 ст. 157 КК України діяння, передбачені 

частиною 1 цієї статті, поєднані із застосуван-

ням насильства, знищенням чи пошкодженням 

майна, погрозою застосування насильства або 

знищення чи пошкодження майна.  

До виборів Президента України у 2010 році 

було приурочено чергові зміни до законодавства 

про вибори. Це певною мірою зачепило і кри-

мінально-правові норми про виборчі злочини. За-

коном України «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо виборів Прези-

дента України» від 21 серпня 2009 року № 1616-

VI [14] було викладено у новій редакції ч. 1 

ст. 157 КК України. Однак, фактично об’єктивну 

сторону цього складу злочину було доповнено 

лише ще однією формою, а саме «ухилення члена 

виборчої комісії у роботі комісії без поважних 

причин». Тобто, кримінально караним визнавала-

ся також бездіяльність члена виборчої комісії. 

Окрім цього було криміналізовано голосування 

виборцем на виборчій дільниці більше ніж один 

раз, в окремій статті 158-1 КК України. Від-

повідно до цього відповідальність за незаконне 

знищення виборчої документації передбачалась 

уже у ст. 158-2 КК України. 

Безпосередньо перед виборами Президента 

України 2014 року було видано значний за обся-

гом змін Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про вибори Президента 

України» та деяких інших законодавчих актів 

України щодо техніко-юридичного вдосконален-

ня виборчого процесу» від 13 березня 2014 року 

№ 879-VII [15]. Кримінального закону цей зако-

нодавчий акт стосувався лише у питанні внесення 

змін до ст. 158-1. Зокрема, її дію було поширено 

не лише на процес виборів, але й на випадки го-

лосування виборцем на референдумі більше, ніж 

один раз. Такі зміни слід визнати не належно ар-

гументованими, зважаючи на те, що суб’єкти, які 

беруть участь у референдумі, визнаються відпо-

відно до Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» від 6 листопада 2012 року № 5475-

VI [16] учасниками референдуму, а не вибор-

цями. 

Наступні чергові суттєві зміни до розглядува-

них норм було внесено Законом України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо посилення відпо-відальності за порушення 

виборчих прав громадян» від 14 жовтня 2014 ро-

ку № 1703-VII [17]. У Пояснювальній записці до 
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цього закону зазначається, що доцільність вне-

сення таких змін до КК України обумовлено 

тим, що гуманізація кримінального законодав-

ства та невиправдано м’яке кримінальне пока-

рання призвели до активного протиправного 

впливу на волевиявлення громадян та резуль-

тати виборів, що негативно впливає на 

політичні процеси у державі [18]. Суть новиз-

ни законодавчих змін в основну зводилася до 

посилення санкцій за вчинення виборчих зло-

чинів. Найменш суворе покарання за вчинення 

цих злочинів передбачалося у виді обмеження 

волі від трьох років, а максимальне покарання 

– у виді позбавлення волі на строк до десяти 

років.  

Однак, лише пеналізацією не обмежився за-

конодавець. Статті 158, 158-1, а також ст. 160 

КК України було викладено у новій редакції. 

Відповідно до цього структура ст. 158 КК 

України із дванадцяти частин скоротилася до 

чотирьох. Можна відзначити, що ця стаття 

стала стосуватися фальсифікації виборчої ін-

формації у виді відомостей, що подаються до 

органу ведення Державного реєстру виборців, 

а також виборчих документів, документів ре-

ферендуму, підсумків голосування. Це безпо-

середньо випливає із назви статті. Однак, 

більш детальне ознайомлення із змістом її 

диспозицій дозволяє констатувати, що назва не 

дає повного уявлення про обсяг кримі-

налізованих діянь. Вже у частині 1 цієї статті 

серед дій, які становлять неподання неправди-

вих відомостей до органу ведення Державного 

реєстру виборців, міститься також не-

санкціоноване втручання у роботу бази даних 

Державного реєстру виборців. А у ч. 3 ст. 158 

КК України мова йде про викрадення чи при-

ховування виборчої скриньки з бюлетенями. У 

літературі висловлюються також інші застере-

ження щодо чинної редакції ст. 158 КК 

України зі змінами, внесеними цим законом 

[19, с. 170-175]. 

Відповідно до нової редакції ст. 158-1 КК 

України розширилося коло незаконних діянь із 

виборчим бюлетенем, бюлетенем для голосу-

вання на референдумі. І знову ж таки у назві 

статті не відображено такі протиправні діяння, 

як викрадення чи приховування виборчого 

бюлетеня, бюлетеня для голосування на референ-

думі. Термін «використання», який вжито у назві 

статті, не може включати перелік усіх діянь, які 

передбачено у окремих частинах. 

Законом України «Про внесення змін до Кри-

мінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення виборчих прав 

громадян» від 14 жовтня 2014 року № 1703-VII 

[17] вперше було внесено зміни до ст. 160 КК 

України. Зважаючи на те, що первинно вона сто-

сувалася виключно порушення законодавства про 

референдум, то сумнівним визнається викладення 

її у новій редакції, яка повністю змінила зміст 

кримінально-правової норми. Відтепер кримі-

нально караним визнається підкуп виборця, учас-

ника референдуму, який включає, зокрема, таку 

нетипову форму, як здійснення передвиборної 

агітації (агітації референдуму) шляхом надання 

підприємствам, установам, організаціям не-

правомірної вигоди або надання безоплатно то-

варів, робіт, послуг. Це обумовлюється тим, що з 

точки зору законодавчої техніки така стаття мала 

б бути виключена із тексту кримінального зако-

ну. Відповідно КК України слід було б доповнити 

статтею 160-1 у внесеній Законом України від 

14 жовтня 2014 року № 1703-VII редакції. Втім 

слід зазначити, що науковці неодноразово наго-

лошували на доцільності декриміналізації пору-

шення законодавства про референдум, оскільки 

первинна редакція ст. 160 КК України створюва-

ла колізію з іншими кримінально-правовими 

нормами [20, с. 68, 21, с. 569]. 

Відмінною особливістю цих змін стало також 

поширення криміналізації на незаконні діяння із 

неправомірною вигодою виборця чи учасника 

референдуму, статус яких є відмінним від служ-

бових осіб. Це можна назвати своєрідною нове-

лою кримінального законодавства. У питанні 

визначення дефініції неправомірної вигоди також 

є особливості, оскільки, вона, по-перше, об-

межується у предметному розумінні лише ко-

штами, чи іншим майном, перевагами пільгами, 

послугами або нематеріальними активами. У кла-

сичному розумінні неправомірна вигода включає 

ще й «будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру» (примітки до статей 354, 

364-1 КК України). По-друге, законодавець уста-

новив для виборчої неправомірної вигоди розмір 
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її криміналізації, а саме перевищення трьох 

відсотків розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. На сьогодні ця сума пере-

вищує навіть розмір мінімальної заробітної 

плати, установленої законом про Державний 

бюджет. Сумнівною видається дієвість цієї 

норми з огляду на можливість пропозиції ви-

борцю за відмову, наприклад від участі в голо-

суванні чи передання виборчого бюлетеня, не-

правомірної вигоди саме у такому розмірі.  

Подальші зміни поширили свій вплив на 

ст. 159-1 КК України. Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання і протидії політич-

ній корупції» від 8 жовтня 2015 року № 731-

VIII [22] цю статтю було викладено у новій 

редакції. І якщо до цього ст. 159-1 КК України 

поширювалася виключно на порушення по-

рядку фінансування виборчої кампанії канди-

дата, політичної партії (блоку), тобто стосува-

лася порушення партією правил участі у ви-

борчому процесі, то у новій редакції кри-

мінально караними, зокрема, визнаються дії 

щодо порушення порядку фінансування 

політичної партії взагалі, а не лише недо-

стовірних відомостей про джерела фінансу-

вання передвиборної агітації тощо. Треба від-

значити, що передбачаючи в законодавстві 

спеціальний порядок державного фінансуван-

ня політичних партій, парламентарії мали б 

чітко розмежувати порушення порядку 

фінансування партій взагалі відповідно до За-

кону України «Про політичні партії в Україні» 

та правил фінансування їх виборчої кампанії. З 

огляду на це слід визнати порушення систем-

ності кримінального закону у питанні роз-

міщення складу злочину, передбаченого 

ст. 159-1 КК України, у структурі розділу V 

Особливої частини КК України. Більш доціль-

ним буде поширити на порушення порядку 

фінансування політичної партії заходи кри-

мінально-правового впливу, які визначені для 

системи норм розділу XV Особливої частини 

КК України «Злочини проти авторитету ор-

ганів державної влади, органів місцевого са-

моврядування, об’єднань громадян та злочини 

проти журналістів». 

У 2016 році до статей про виборчі злочини бу-

ло внесено зміни двома законодавчими актами. 

Так, Законом України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо виконання рекомендацій, 

які містяться у шостій доповіді Європейської 

комісії про стан виконання Україною Плану дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом візово-

го режиму для України, стосовно удосконалення 

процедури арешту майна та інституту спеціальної 

конфіскації» від 18 лютого 2016 року № 1019-

VIII [23] із санкцій ст. 159-1 КК України виклю-

чено вказівку на спеціальну конфіскацію як захід 

кримінально-правового характеру. Відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до Податко-

вого кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2017 році» від 

20 грудня 2016 року № 1791-VIII [24] передбаче-

но, що розмір неправомірної вигоди, яку надано, 

одержано чи пропонується виборцю, слід об-

числювати, виходячи із розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, а не розміру 

мінімальної заробітної плати.  

Слід констатувати, що з моменту набрання 

чинності КК України 2001 року законодавець 

тримав під пильною увагою кримінально-правові 

норми, які вказують на ознаки виборчих зло-

чинів. Зміни до кримінального закону були 

пов’язані із очікуваною процедурою виборів 

відповідного рівня, або ж реакцією на виявлені 

порушення виборчого законодавства після про-

ведення виборчого процесу. Заради справедли-

вості необхідно зазначити, що істотних змін за-

знавали норми виборчого законодавства – прак-

тично під кожні вибори в Україні традиційно 

приймається новий виборчий закон чи його нова 

редакція [25, с. 7]. 

У літературі негативно висловлюються нау-

ковці щодо частих змін виборчого законодавства 

[26, с. 33]. Інтерпретативна декларація про 

стабільність виборчого законодавства, прийнята 

Венеціанською комісією у 2005 році, стверджує, 

що основні елементи виборчого закону – не мо-

жуть змінюватися менш ніж за рік до проведення 

виборів, а інші зміни можливі у разі крайньої 
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необхідності, однак повинні бути прийняті до-

статньо завчасно [22, с. 82].  

Висновки. Дослідження розвитку кри-

мінального законодавства щодо відпо-

відальності за вчинення виборчих та рефе-

рендних злочинів дозволило виділити такі йо-

го тенденції: 1) із системи статей розділу V 

Особливої частини КК України саме статті про 

виборчі та референдні злочини найчастіше ре-

дагувалися законодавцем. Загалом з моменту 

набрання чинності КК України до статей 157-

160 КК України вносилися зміни одинадцять-

ма законодавчими актами України; 2) при-

чиною внесення змін до цих статей найчастіше 

була зміна виборчого законодавства перед чер-

говим волевиявленням громадян України або 

ж попередження виявлених під час попереднь-

ої виборчої кампанії прогалин у механізмі 

встановлення кримінальної відпо-відальності 

за порушення виборчого законодавства. Рідше 

необхідність внесення змін до кримінального 

законодавства обумовлювалася доцільністю 

врахування рекомендацій Ради Європи та ім-

плементацією міжнародно-правового досвіду 

боротьби із посяганнями у виборчій сфері; 

3) відмінною особливістю законодавчої тех-

ніки внесення змін до статей 157-160 

КК України є не стільки внесення змін до 

окремих структурних частини статей, як біль-

шою мірою виклад їх у новій редакції; 4) лише 

у двох випадках законодавець вдавався до 

зміни караності виборчих та референдних зло-

чинів, редагуючи зміст санкцій статей; 5) часті 

зміни регулятивного законодавства вимагають 

пильної уваги правозастосовних органів у 

процесі кваліфікації виборчих та референдних 

злочинів, ознаки яких сформульовано у бан-

кетних диспозиція статей Особливої частини 

КК України, оскільки не завжди дотримується 

послідовне використання точності термінології 

та її дублювання при визначенні змісту кри-

мінально-правової заборони. 

Загалом слід констатувати, що постійний 

процес оновлення статей кримінального зако-

ну про виборчі та референдні злочини не спри-

яє ефективному механізму реалізації заходів 

кримінально-правового характеру у цій сфері 

народовладдя. Можливо слід обмежити систе-

му цих кримінально-правових заборон складами 

злочинів, які містили б ознаки типових злочинів 

проти виборчих та референдних прав громадян, 

тобто тих діянь, які є найбільш поширеними і 

відображають специфіку цих відносин. У випад-

ках, коли ці злочини поєднуються з іншими діян-

нями (наприклад, застосування насильства, 

підробленням, викраденням, знищенням чи пош-

кодженням офіційних документів тощо), які є 

кримінально караними відповідно до статей ін-

ших розділів, то залишити можливість їх 

кваліфікації за сукупністю злочинів.  
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