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В статье рассмотрено понятие и осо-
бенности споров относительно правоотно-
шений, связанных с избирательным про-
цессом или процессом референдума, то есть 
избирательных споров. Отмечено, что зако-
нодательство не содержит определения поня-
тия избирательных споров, поэтому целесоо-
бразно рассматривать избирательные споры 
как правоотношения, которые характеризу-
ются противоречиями между субъектами 
избирательного процесса во время подготов-
ки, проведения, установления и официально-
го объявления результатов выборов. Особен-
ности избирательных споров состоят в том, 
что их происхождение имеет конституцион-
ную основу, однако процесс их рассмотрения 
и решения урегулирован Кодексом админи-
стративного судопроизводства Украины.
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у постійному перманентному стані. З од-
ного боку, це свідчить про намагання дер-
жавних інституцій удосконалити судовий 
захист прав громадян у публічно-правовій 
сфері, з іншого боку, суспільство не завжди 
встигає реагувати на нові виклики, що зу-
мовлює виникнення конфліктних ситуа-
цій, які потребують судового вирішення. 

Однією із важливих категорій справ, 
які розглядаються у порядку адміністра-
тивного судочинства, є виборчі спори або, 
як їх іменує Кодекс адміністративного су-
дочинства України (далі – КАС України), 
спори щодо правовідносин, пов’язаних з 
виборчим процесом чи процесом референ-
думу [1].

Аналіз дослідження проблеми
Тематика виборчих спорів перебуває в 

центрі уваги таких дослідників, як: О.В. Ба-
черіков, М.В. Жушман, А.Б. Зеленцов, 
В.П. Iщенко, С.В. Кальченко, О.Д. Лещен-
ко, Є.Б. Лупарєв, І.А. Самсін, М.І. Смоко-
вич, В.А. Стукаленко, Ю.Б. Ключковський, 
С.В. Ківалов, М.I. Мельник, М.I. Ставній-
чук, Ю.А. Попова та інші.

Мета статті – дослідити поняття ви-
борчого спору, описати його ознаки та 
з’ясувати особливості цієї категорії справ 
в адміністративному судочинстві України.

Виклад основного матеріалу
На сучасному етапі розвитку законо-

давства про вибори (Виборчий кодекс 

Постановка проблеми
Сьогодні демократичну, правову дер-

жаву неможливо розглядати без функці-
онування налагодженого механізму із за-
хисту прав громадян. З 2005 року в Укра-
їні одним із таких механізмів стало адміні-
стративне судочинство. Особливості назва-
ного виду судочинства зумовлені багатьма 
критеріями, серед яких найвагомішими 
є суб’єктний склад учасників та система 
судів. З початку створення і до сьогодні 
адміністративне судочинство знаходиться 
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України прийнятий 19 грудня 2019 року) 
саме за допомогою вирішення виборчих 
спорів відбувається захист громадянами 
гарантованого Конституцією України пра-
ва обирати та бути обраним до органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, а також іншими учасниками вибор-
чого процесу своїх суб’єктивних виборчих 
прав. 

Звичайно, виборчі спори є негатив-
ним явищем, проте вони є неминучими, 
оскільки під час підготовки та проведення 
виборів пересікаються численні інтереси 
учасників виборчого процесу – політич-
них партій (організацій партій), кандида-
тів та їх довірених осіб, виборчих комісій, 
комісій з референдуму, членів цих комісій, 
виборців, офіційних спостерігачів, засобів 
масової інформації та ін. Проте, слід за-
значити, що велика кількість таких спорів 
свідчить не лише про недоліки при вико-
нанні вимог виборчого законодавства, але 
й про зростання суспільної свідомості, під-
вищення зацікавленості до виборів та їх 
результатів. Логічним є те, що інтерес до 
виборчих спорів зростає у період прове-
дення виборів. 

Відомо, що кожного року Верховний 
Суд аналізує стан здійснення правосуддя 
адміністративними судами. Огляд такого 
звіту за 2019 рік становить інтерес, оскіль-
ки в першому півріччі 2019 року відбулись 
чергові вибори Президента України та 
позачергові вибори народних депутатів 
України. Що стосується справ, пов’язаних 
із проведенням чергових виборів Прези-
дента України, то до судів надійшло 5558 
позовних заяв, з яких більшість, а саме 
5441 позовна заява та справи, або 98% за-
гальної кількості позовних заяв і справ, 
становили заяви та справи про уточнен-
ня списків виборців, 52 – щодо інформа-
ційного забезпечення виборів, 40 – щодо 
формування складу виборчих комісій та 25 
позовних заяв, що стосувалися інших пи-
тань, пов’язаних із проведенням чергових 
виборів Президента України.

Статистика щодо справ, пов’язаних із 
проведенням позачергових виборів на-
родних депутатів України наступна: до су-
дів надійшло 892 позовних заяви та спра-

ви, з них 761 або 85% загальної кількості 
позовних заяв і справ, становлять заяви та 
справи про уточнення списків виборців, 
43 (5%) – щодо проведення передвиборної 
агітації, 32 (4%) – щодо інформаційного за-
безпечення виборів, 28 (3%) – щодо оскар-
ження результатів виборів, 17 (2%) – щодо 
висування та реєстрації кандидатів та 11 
– щодо формування складу виборчих ко-
місій [2].

Незважаючи на те, що виборчі спори 
супроводжують кожну виборчу кампанію, 
а КАС України регулює процедуру їх роз-
гляду, разом з тим законодавство не міс-
тить визначення поняття виборчих спо-
рів, що зумовлює необхідність розгляду 
цього питання.

З позиції адміністративного судочин-
ства виборчі спори однозначно є публіч-
но-правовими. Зазначимо, що КАС Укра-
їни оперує поняттям «публічно-правовий 
спір». Більше того, одним з видів публіч-
но-правових спорів КАС України нази-
ває спір, у якому хоча б одна сторона є 
суб’єктом виборчого процесу або процесу 
референдуму і спір виник у зв’язку із по-
рушенням її прав у такому процесі з боку 
суб’єкта владних повноважень або іншої 
особи. Звичайно, не можна оминути ува-
гою тавтологію, яка використана у КАС, 
згідно з якою публічно-правовий спір – це 
спір, тобто в межах однієї юридичної кон-
струкції об’єднані два етимологічно тотож-
ні слова.

У науковій літературі склалося декілька 
підходів щодо розуміння виборчих спорів. 
Згідно з першою позицією, виборчі спори 
розуміються як адміністративна справа чи 
справа адміністративної юрисдикції, яку 
розглядає адміністративний суд [3, с. 6]. 
Інша група вчених розглядає виборчі спори 
як правовідносини, що характеризуються 
суперечностями між суб’єктами виборчого 
процесу [4, с. 193]. Як правовий конфлікт 
розглядає виборчий спір М.І. Смокович, 
таким чином, представляючи третю по-
зицію щодо розуміння сутності виборчих 
спорів [5, с. 269]. 

Дозволимо висловити свої міркування 
стосовно наведених позицій у науковій 
літературі. Що стосується підходу, згідно 
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яким виборчий спір розуміють як адмі-
ністративну справу, то він видається зву-
женим, оскільки містить вказівку лише на 
предмет юрисдикційної діяльності адмі-
ністративних судів, залишаючи поза ува-
гою можливість застосування заходів, що 
гарантують реалізацію виборчих прав. 
Щодо можливості розгляду виборчого спо-
ру як правового конфлікту, то міркування 
з цього приводу висвітлені в окремій на-
уковій статті [6]. Зазначимо лише, що до-
тримуємося думки, згідно з якою конфлікт 
є початковою стадією спору. Не кожен 
конфлікт переростає у спір. Якщо за допо-
могою переговорів, спільних обговорень 
вдалось владнати конфліктну ситуацію, то 
на цьому вона вичерпується. Якщо ж сто-
рони конфлікту не знаходять рішення, яке 
задовольняє їхні інтереси, тоді звертають-
ся до третьої сторони за вирішенням спо-
ру. Можна сказати, що конфлікт та спір 
співвідносяться як ціле та часткове.

Виборчі спори пов’язані із виборчими 
правовідносинами, тобто за своєю юридич-
ною природою є виборчими правовідно-
синами, які врегульовані Виборчим кодек-
сом України. Тому вважаємо, що виборчі 
спори слід розглядати як правовідносини, 
що характеризуються суперечностями між 
суб’єктами виборчого процесу під час під-
готовки, проведення, встановлення та офі-
ційного оголошення результатів виборів. 

О.Д. Лещенко, досліджуючи консти-
туційний аспект виборчих спорів, усе ж 
проводить аналіз виборчих спорів з точ-
ки зору їх публічно-правового характеру. 
Автор виділяє такі ознаки виборчих спо-
рів: присутність публічного інтересу; одна 
зі сторін спору виконує публічні владні 
функції управління, включаючи виконан-
ня делегованих повноважень, і спір ви-
никає у зв’язку з виконанням або невико-
нанням таких функцій; джерелом виник-
нення спору є порушення прав у такому 
процесі суб’єктом владних повноважень; 
принаймні одна зі сторін є суб’єктом ви-
борчого процесу або процесу референду-
му; така категорія справ розглядається та 
вирішується у спеціальному порядку [7,  
с. 34].

Особливості виборчих спорів зумов-
лені самою природою виборчого права, 
оскільки виборчий процес є інститутом 
конституційного права. Проте, як зауважує 
О.В. Бачеріков, у виборчих спорах консти-
туційним є лише їх походження [8, с. 316]. 
Такі спори пов’язані з інтересами всього 
суспільства, з політичними правами щодо 
участі у виборах та референдумах, з реалі-
зацією інститутів прямої представницької 
демократії.

Наступною особливістю виборчих спо-
рів, яка суттєво відрізняє їх від інших пу-
блічно-правових спорів, є їх обмеженість 
у часі, яка стосується того, що виборчий 
спір виникає з моменту початку виборчого 
процесу та завершується офіційним опри-
людненням Центральною виборчою комі-
сією результатів виборів. Спори, які вини-
кли поза межами виборчого процесу або не 
стосуються його, не належать до виборчих 
спорів згідно КАС України, а тому розгля-
даються у загальному порядку. На цьому 
наголошується у Постанові Пленуму Ви-
щого адміністративного суду України «Про 
практику застосування адміністративними 
судами положень КАСУ під час розгляду 
спорів щодо правовідносин, пов’язаних з 
виборчим процесом» від 01.11.2013 року. 
Також у Постанові підкреслюється те, що 
спір повинен виникнути під час вибор-
чого процесу, та правовідносини, у яких 
виник цей спір, повинні бути пов’язані з 
виборчим процесом. Пов’язаність право-
відносин з виборчим процесом полягає 
в тому, щоб ці правовідносини виникли 
в межах виборчого процесу й стосува-
лися підготовки та проведення виборів  
[9].

КАС України відносить виборчі спори 
до категорії термінових адміністративних 
справ, разом зі справами щодо гаранто-
ваного забезпечення потреб оборони, за 
зверненням податкових та митних орга-
нів, з приводу рішень, дій або бездіяль-
ності органу державної виконавчої служ-
би, приватного виконавця та іншими. У 
зв’язку з цим для виборчих спорів харак-
терні особливості, які стосуються усіх тер-
мінових справ, щодо: повідомлення учас-
ників справи про дату, час та місце розгля-
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ду справи; подання заяв по суті справи; 
обчислення процесуальних строків; про-
голошення та вручення судових рішень; 
апеляційного та касаційного оскарження 
[1]. 

Разом з тим кожен вид виборчих спо-
рів, які передбачені ст. 273-279 КАС Укра-
їни, мають ще ряд особливостей, які сто-
суються:

1) підсудності;
2) суб’єктного складу;
3) строків звернення до суду;
4) складу суду при вирішенні справи;
5) строків розгляду і вирішення спра-

ви;
6) сплати судового збору;
7) судових рішень за наслідками роз-

гляду справ;
8) здійснення представництва.
Специфіка підсудності виборчих спорів 

полягає у тому, що всі ланки адміністра-
тивних судів уповноважені розглядати ви-
борчі спори залежно від виду виборчого 
спору. Наприклад, місцевим загальним 
судам як адміністративним судам підсудні 
виборчі спори щодо: оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності дільничних виборчих 
комісій, дільничних комісій з референду-
му, членів цих комісій (ч. 5 ст. 273 КАС 
України); уточнення списку виборців (ч. 
2 ст. 274 КАС України); оскарження дій 
чи бездіяльності засобів масової інформа-
ції, інформаційних агентств, підприємств, 
установ, організацій, їхніх посадових та 
службо вих осіб, творчих працівників за-
собів масової інформації та інформаційних 
агентств, що порушують законодавство 
про вибори та референдум (ч. 3 ст. 275 КАС 
України); оскарження дії чи бездіяльності 
кандидата у депутати сільської, селищної 
ради, кандидатів на посаду сільського, се-
лищного голови, їхніх довірених осіб, які 
порушують законодавство про вибори та 
референдум (ч. 4 ст. 276 КАС України).

Окружним адміністративним судам під-
судні виборчі спори щодо: оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності територіальних 
(окружних) виборчих комісій щодо під-
готовки та проведення місцевих виборів, 
виборів Президента України, народних 
депутатів України; обласних комісій з ре-

ферендуму і комісії Автономної Республіки 
Крим з всеукраїнського референдуму, а та-
кож членів зазначених комісій (ч. 4 ст. 273 
КАС України); оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових чи службових осіб, що порушу-
ють законодавство про вибори та референ-
дум за їх місцезнаходженням (ч. 3 ст. 275 
КАС України); оскарження дій чи безді-
яльності кандидатів у народні депутати, у 
депутати обласних, районних, районних у 
місті рад, їхніх довірених осіб, партії (бло-
ку), місцевої організації партії (блоку міс-
цевих організацій партій), їхніх посадових 
осіб та уповноважених осіб, офіційних спо-
стерігачів від суб’єктів виборчого процесу, 
що порушують законодавство про вибори 
та референдум (ч. 5 ст. 276 КАС України); 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
окружної виборчої комісії або члена такої 
комісії (ч.9 ст. 277 КАС України);

Спеціальна підсудність за апеляційним 
адміністративним судом в апеляційному 
окрузі, що включає місто Київ, визначена 
стосовно виборчих спорів щодо: оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності Цен-
тральної виборчої комісії, члена цієї комі-
сії, прийняті в межах виборчого процесу 
(крім рішень, дій або бездіяльності, що 
стосуються встановлення нею результатів 
виборів чи всеукраїнського референдуму) 
(ч. 3 ст. 273 КАС України); оскарження 
дій кандидатів на пост Президента Укра-
їни, їхніх довірених осіб (ч. 7 ст. 277 КАС 
України).

Окремою підсудністю у виборчих спо-
рах наділений окружний адміністратив-
ний суд, територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ щодо оскар-
ження дій чи бездіяльності ініціативних 
груп всеукраїнського референдуму, інших 
суб’єктів ініціювання всеукраїнського ре-
ферендуму, що порушують законодавство 
про вибори чи референдум (ч. 3 ст. 276 
КАС України).

Категорія справ, що стосується оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності Цен-
тральної виборчої комісії щодо встанов-
лення нею результатів виборів чи всеукра-
їнського референдуму віднесена законо-
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давцем до підсудності Верховного Суду. 
Такий підхід, очевидно, зумовлений сус-
пільною значущістю результатів виборів 
для країни та убезпечення впливу полі-
тичних сил на результати волевиявлення.

Суб’єктний склад виборчих спорів теж 
потребує розгляду, оскільки учасниками 
таких спорів виступає широке коло спе-
цифічних осіб. Виборчий кодекс України 
суб’єктами виборчого процесу називає ви-
борців, виборчі комісії, партії (організації 
партій), кандидатів, офіційних спостері-
гачів [10]. Власне, усі ці суб’єкти можуть 
виступати стороною у виборчих спорах. 
Разом з тим КАС України, розширює коло 
відповідачів виборчих спорів і до таких 
відносить: органи виконавчої влади, орга-
ни місцевого самоврядування, засоби ма-
сової інформації, інформаційні агентства, 
підприємства, установи, організації, їхні 
посадові та службо ві особи, творчих пра-
цівників засобів масової інформації та ін-
формаційні агентства, які не є суб’єктами 
виборчого процесу, але можуть порушу-
вати законодавство про вибори і референ-
дум. У справах, пов’язаних із виборами 
Президента України, відповідачами також 
можуть бути громадські об’єднання, ви-
борчий блок, його посадові особи чи по-
вноважні представники.

Аналіз судової практики із розгляду ви-
борчих спорів показує, що спори, де від-
повідачами виступають органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, 
засоби масової інформації, інформаційні 
агентства, підприємства, установи, органі-
зації, їхні посадові та службо ві особи, твор-
чі працівники засобів масової інформації 
та інформаційні агентства не є численни-
ми. Найчастіше відповідачами постають 
відділи ведення Державного реєстру ви-
борців, а предметом оскарження – їхня 
бездіяльність щодо не розгляду заяв про 
тимчасову зміну місця голосування без 
зміни виборчої адреси та не включення у 
список виборців [11]. Досить часто також 
зустрічаються справи про оскарження дій 
відділень поштового зв’язку «Укрпошти», 
що полягають у здійсненні перешкоди в 
користуванні приміщенням, які відведені 
під виборчі дільниці [12]. Непоодинокими 

є справи, де суб’єкти виборчого процесу 
оскаржують дії засобів масової інформації 
з приводу розміщення тої чи іншої інфор-
мації [13]. 

Найбільшою проблемою, що виникає 
при зверненні відповідних суб’єктів до 
суду є визначення підсудності у спорах, 
де відповідачем виступають засоби масо-
вої інформації, інформаційні агентства, 
підприємства, установи, організації, їхні 
посадові та службо ві особи, творчі пра-
цівники засобів масової інформації та ін-
формаційні агентства. Хоча КАС України 
в одній статті (275) регулює особливості 
провадження у справах щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів ви-
конавчої влади, органів місцевого само-
врядування, засобів масової інформації, 
інформаційних агентств, підприємств, 
установ, організацій, їхніх посадових та 
службо вих осіб, творчих працівників за-
собів масової інформації та інформаційних 
агентств, що порушують законодавство 
про вибори та референдум, проте розділяє 
підсудність таких справ. Якщо відповіда-
чем виступає орган виконавчої влади чи 
орган місцевого самоврядування, то таку 
справу повинен розглядати окружний ад-
міністративний суд. Якщо ж відповідачем 
є засоби масової інформації, інформацій-
ні агентства, підприємства, установи, ор-
ганізації, їхні посадові та службо ві особи, 
творчі працівники засобів масової інфор-
мації та інформаційні агентства, то такі 
справи підсудні місцевим загальним судам 
як адміністративним. Саме це законодавче 
положення не враховується позивачами, 
що зумовлює наявність великої кількості 
ухвал про направлення справи за підсуд-
ністю. Найтиповішими є випадки, коли 
позивачі, оскаржуючи рішення та діяння 
органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування, подають заяви до 
місцевих загальних судів, а не до окруж-
них адміністративних судів, як того вима-
гає КАС України.

Строки подання позовної заяви у ви-
борчих спорах також мають суттєві відмін-
ності від загальних строків подання позо-
вних заяв в інших категоріях адміністра-
тивних справ. Загальний строк подання 
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Обговорення, дискусії, актуально

позовної заяви до суду щодо захисту ви-
борчих прав громадян складає п’ять днів з 
дня прийняття рішення, вчинення дії або 
допущення бездіяльності (ч. 6 ст. 273 КАС 
України). Однак, позовні заяви щодо рі-
шень, дій чи бездіяльності дільничної ви-
борчої комісії, членів цієї комісії, що мали 
місце у день голосування і під час підра-
хунку голосів та встановлення результатів 
голосування можуть бути подані в дводен-
ний строк з дня прийняття рішення, дії чи 
бездіяльності (ч.8 ст. 273 КАС України), а 
щодо уточнення списку виборців – не піз-
ніш як за два дні до дня голосування (ч. 3 
ст. 274 КАС України). На відміну від мож-
ливості поновлення строків у загальному 
порядку, строки подання позовних заяв у 
виборчих справах є абсолютними і не мо-
жуть бути поновлені. Тому позовні заяви, 
апеляційні скарги, що подані після закін-
чення встановлених строків, суд залишає 
без розгляду.

Одним із спеціальних строків розгля-
ду виборчих спорів є невідкладний роз-
гляд справи (якщо справа щодо уточнен-
ня списку виборців надійшла за два дні 
до дня голосування, то суд розглядає її 
невідкладно). Під невідкладністю розгляду 
справи слід розуміти те, що після надход-
ження позовної заяви суд відразу вирішує 
питання про відкриття провадження у 
справі, проводить підготовчі дії, викликає 
осіб, які беруть участь у справі, після чого 
починає судовий розгляд справи. Тому 
правовий інститут невідкладного розгля-
ду справи не означає її розгляд відразу, 
оскільки до розгляду справи суду потрібно 
вчинити перераховані процесуальні дії, 
без проведення яких суд не може роз-
глянути справу, для чого необхідний 
певний проміжок часу. Однак ці дії суд 
зобов’язаний вчиняти невідкладно після 
отримання позовної заяви [9].

Загальне правило адміністративного 
судочинства про те, що усі адміністративні 
справи в суді першої інстанції розгляда-
ються і вирішуються суддею одноособово 
(ст. 32 КАС України) поширюється і на ви-
борчі спори. Але існують певні винятки. 
Якщо оскаржуються рішення, дії чи без-
діяльність Кабінету Міністрів України, 

Національного банку України, окружної 
виборчої комісії (окружної комісії з рефе-
рендуму), то вони розглядаються і вирі-
шуються в адміністративному суді першої 
інстанції колегією у складі трьох суддів. 
Також виборчі спори, які вирішуються 
Верховним Судом як судом першої ін-
станції, а це спори щодо оскарження рі-
шень, дій або бездіяльності Центральної 
виборчої комісії щодо встановлення нею 
результатів виборів чи всеукраїнського 
референдуму потребують участі не менше 
трьох суддів. Оскільки суб’єктом розгля-
ду окремих виборчих спорів є апеляцій-
ний адміністративний суд в апеляційному 
окрузі, що включає місто Київ, який роз-
глядає справи як суд першої інстанції, то 
КАС України теж передбачає обов’язкову 
участь колегії у складі трьох суддів при 
розгляді справи(ч. 5 ст. 33).

Не поширюється на виборчі спори і 
загальне правило про те, що разом із по-
зовною заявою позивач повинен пода-
ти документ про сплату судового збору. 
У виборчих спорах дозволено подавати 
позовну заяву без сплати судового збо-
ру, а вже пізніше суд на стадії вирішення 
справи одночасно має вирішити питан-
ня про стягнення судового збору. Біль-
ше того у справах щодо уточнення спис-
ку виборців судовий збір не сплачується 
взагалі. Таке законодавче положення є 
логічним, адже виборчі спори є швидко-
плинними і часто можуть розглядатися 
у вихідні дні, коли фінансові установи не  
працюють. 

 Строк розгляду судом виборчих спо-
рів випливає з їх терміновості і становить 
два дні після надходження позовної заяви. 
Проте є винятки з цього правила:

– справи, що надійшли до дня голосу-
вання розглядаються у дводенний строк, 
але не пізніше ніж за дві години до почат-
ку голосування (до 6 години ранку);

– справи, що надійшли в день голосу-
вання розглядаються, вирішуються до за-
кінчення голосування;

– справи, що надійшли в день голосу-
вання, але після закінчення голосування 
розглядаються у дводенний строк після 
надходження позовної заяви;
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– справи щодо уточнення списку ви-
борців розглядаються у дводенний строк 
після надходження позовної заяви, але 
не пізніше ніж за два дні до голосування, 
якщо позовна заява надійшла за два дні 
до дня голосування – невідкладно (суд не-
гайно вирішує питання щодо відкриття 
провадження, проводить підготовчі дії, 
викликає учасників справи та проводить 
судовий розгляд справи).

Апеляційні скарги на судові рішення 
щодо виборчих справ можуть бути подані у 
дводенний строк з дня їх проголошення, а 
на судові рішення, ухвалені до дня голосу-
вання, – не пізніше як за чотири години до 
початку голосування (до 4 години ранку). 
Апеляційний суд не може повертати заяву 
на новий розгляд. Касаційне оскарження 
для виборчих спорів не передбачене.

Висновки
Діяльність суб’єктів виборчого проце-

су не може залишатися поза судовим конт- 
ролем, який носить універсальний харак-
тер та є ефективним механізмом віднов-
лення порушених виборчих прав. Згідно 
з п. 6. ч.1 ст. 19 КАС України, спори щодо 
правовідносин, пов’язаних з виборчим 
процесом чи процесом референдуму (ви-
борчі спори) підлягають розгляду в по-
рядку адміністративного судочинства. 
Виборчі спори мають ряд особливостей 
як щодо їх природи, так і процесу вирі-
шення, що зумовленно швидкоплинністю 
виборчого процесу. Завданням судів при 
вирішенні таких справ є оперативний та 
ефективний розгляд справи з тим, щоб 
забезпечити максимальну реалізацію гро-
мадянами свого виборчого права, яке є 
одним з основних серед усіх політичних 
прав. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто поняття та особли-

вості спорів щодо правовідносин, пов’язаних з 
виборчим процесом чи процесом референдуму, 
тобто виборчих спорів. Наголошено, що зако-
нодавство не містить визначення поняття 
виборчих спорів, тому доцільно розглядати 
виборчі спори як правовідносини, що характе-
ризуються суперечностями між суб’єктами 
виборчого процесу під час підготовки, прове-
дення, встановлення та офіційного оголошен-
ня результатів виборів. Особливості виборчих 
спорів полягають у тому, що їх походження 
має конституційну основу, проте процес їх роз-
гляду та вирішення врегульовано Кодексом ад-
міністративного судочинства України. Кодекс 
адміністративного судочинства України перед-
бачає особливості розгляду і вирішення справ 
щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 
виборчих комісій, комісій з референдуму, членів 
цих комісій; щодо уточнення списку виборців; 
щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 
органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування, засобів масової інформації, ін-
формаційних агентств, підприємств, установ, 
організацій, їхніх посадових та службових осіб, 
творчих працівників засобів масової інформації 
та інформаційних агентств, які порушують 
законодавство про вибори та референдум; щодо 
оскарження дій або бездіяльності кандидатів, 
їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої 
організації партії, їхніх посадових осіб та упо-
вноважених осіб, ініціативних груп референду-
му, інших суб’єктів ініціювання референдуму, 
офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчо-
го процесу; щодо справ, пов’язаних із виборами 
Президента України. У статті проаналізовано 
особливості виборчих спорів щодо підсудності, 
суб’єктного складу, строків звернення до суду, 
складу суду при вирішенні справи, строків роз-
гляду і вирішення справи, сплати судового збо-
ру, судових рішень за наслідками розгляду справ, 
здійснення представництва. 

Ключові слова: адміністративне судочин-
ство, виборчі спори, термінові адміністратив-
ні справи, виборчий процес.

SUMMARY 
The article considers the concepts and fea-

tures of disputes concerning legal relations re-
lated to the election or referendum process, that 
is election disputes. It is emphasized that the 
legislation does not contain a definition of elec-
tion disputes, so it is advisable to consider elec-
tion disputes as legal relations characterized by 
contradictions between the subjects of the election 
process during the preparation, conduct, estab-
lishment and official announcement of election 
results. The peculiarities of election disputes are 
that their origin has a constitutional basis, but 
the process of their consideration and resolu-
tion is regulated by the Code of Administrative 
Procedure of Ukraine. The Code of Administra-
tive Procedure of Ukraine provides for the pecu-
liarities of consideration and resolution of cases 
concerning appeals against decisions, actions or 
omissions of election commissions, referendum 
commissions, and members of these commissions; 
to clarify the voter list; on appeals against deci-
sions, actions or omissions of executive bodies, 
local governments, mass media, news agencies, 
enterprises, institutions, organizations, their of-
ficials and officials, creative workers of mass me-
dia and news agencies that violate the legislation 
on elections and referendums; to appeal against 
the actions or inaction of candidates, their prox-
ies, the party (bloc), the local party organization, 
their officials and proxies, referendum initiative 
groups, other subjects initiating the referendum, 
official observers from the subjects of the election 
process; on matters related to the election of the 
President of Ukraine. The article analyzes the 
peculiarities of election disputes regarding juris-
diction, subject composition, terms of appeal to 
the court, composition of the court in resolving 
the case, terms of consideration and resolution of 
the case, payment of court fees, court decisions on 
the results of proceedings, representation.

Key words: administrative proceedings, elec-
tion disputes, urgent administrative cases, elec-
tion process.
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