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В статье анализируются теоретико-
правовые основы правоотношений, связанных 
с избирательным процессом или процессом 
референдума как ключевой категории изби-
рательных споров. Констатировано, что из-
бирательные отношения регулируются, пре-
жде всего, нормами конституционного права, 
однако в рамках создания условий для свобод-
ного и сознательного волеизъявления граж-
дан не только конституционно-правового за-
крепления принципов свободных и честных 
выборов. Для обеспечения идей свободного и 
демократического волеизъявления необходимо 
усилить и усовершенствовать меры админи-
стративно-правового регулирования. В этом 
аспекте важны предписания Кодекса админи-
стративного судопроизводства Украины, ведь 
именно в этом нормативно-правовом акте 
нашла отражение судебная процедура защи-
ты нарушенных избирательных прав путем 
рассмотрения дел относительно правоотно-
шений, связанных с избирательным процес-
сом или процессом референдума. Отмечено, 
что поскольку избирательные споры рассма-
триваются учеными как правоотношения, 
характеризуются противоречиями между 
субъектами избирательного процесса во время 
подготовки, проведения, установления и офи-
циального объявления результатов выборов, 
то избирательные правоотношения являют-
ся ключевыми при определении понятия из-
бирательного спора. Предложена дефиниция 
понятия «правоотношения, связанные с из-
бирательным процессом или процессом рефе-
рендума».

Ключевые слова: административное судо-
производство, публично-правовые споры, из-
бирательные правоотношения, избиратель-
ный процесс, процесс референдума.

Постановка проблеми
Безумовно, правовідносини займають 

центральне місце в механізмі правового ре-
гулювання виборів. Саме через них припи-
си виборчого законодавства отримують кон-
кретне соціальне наповнення і реалізуються 
в поведінці учасників виборчого процесу.
Слід зауважити, що правовідносини як 

юридична категорія отримали ґрунтовне 
висвітлення в юридичній літературі, проте, 
увага дослідників виборчого права і законо-
давства сконцентрована переважно на при-
роді виборчого права, внутрішній будові 
виборчого законодавства, суб’єктах вибор-
чого процесу та гарантіях їх прав. Щодо ви-
борчих правовідносин, то вони, як правило, 
залишаються поза увагою. Їх дослідження є 
важливим і з огляду на те, що виборчі спо-
ри, які розглядаються у порядку адміністра-
тивного судочинства і являються важливим 
елементом демократичності суспільства, 
розглядаються вченими як правовідносини, 
що характеризуються суперечностями між 
суб’єктами виборчого процесу під час підго-
товки, проведення, встановлення та офіцій-
ного оголошення результатів виборів. 

Саме тому метою цієї статті є досліджен-
ня поняття правовідносин, пов’язаних з ви-
борчим процесом чи процесом референдуму.
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Аналіз досліджень проблеми
Питання окремих напрямів досліджен-

ня правового регулювання виборчих відно-
син вивчали такі науковці, як В. Авер’янов, 
М. Афанасьєв, Ю. Битяк, Н. Богданова, 
Ю. Веденєєв, В. Гаращук, Ю. Дмитрієв, 
Є. Додін, Ю. Ключковський, С. Князєв, 
М. Ковальов, О. Ковальк, О. Копиленко, 
В. Кравченко, О. Лавринович С. Лінець-
кий, О. Лещенко, О. Лукашев, Р. Максакова, 
В. Погорілко, С. Рябов, А. Селіванов, С. Се-
рьогін, В. Співак, М. Ставнійчук.

Виклад основного матеріалу
Виборчі відносини регулюються, перш 

за все, нормами конституційного права, 
проте, в рамках створення умов для віль-
ного і свідомого волевиявлення громадян 
недостатньо лише конституційно-правово-
го закріплення принципів вільних і чесних 
виборів, адже дані процеси вимагають де-
тального правового регулювання процедур 
прозорого ведення виборчої кампанії, ви-
значення статусу суб’єктів виборчого про-
цесу, їхніх прав і обов’язків, визначення ре-
зультатів виборів тощо [1, с. 1]. Задля забез-
печення ідей вільного та демократичного 
волевиявлення необхідно посилити та вдо-
сконалити заходи адміністративно-правово-
го регулювання. Перевага адміністративно-
правового регулювання виборчих відносин 
полягає у широкому спектрі юридичних 
засобів адміністративно-правового характе-
ру, що лежить в його основі. До них варто 
віднести індивідуальні адміністративно-пра-
вові акти, юридичні факти, адміністративні 
правовідносини, адміністративно-правові 
заходи захисту, заходи адміністративної та 
дисциплінарної юридичної відповідальнос-
ті, розгляд виборчих спорів адміністратив-
ними судами тощо.
За своєю природою виборчий процес 

є динамічним, йому властива стадійність, 
послідовність етапів, під час яких виникає 
величезна кількість правовідносин, які і ви-
ступають тією необхідною умовою втілення 
юридичних норм у життя. Саме за допо-
могою правовідносин вимоги юридичних 
норм втілюються в поведінці людей. Норма 
права, як слушно відзначав А.Б. Венгеров, 
живе, реалізується у правовідносинах, які і 

є в цьому сенсі результатом дії норми [2, с. 
457]. 

Зміст виборчих відносин становить сус-
пільні відносини з організації та проведен-
ня виборів, тобто передачу публічної влади 
від її носія (народу) виборним державним і 
муніципальним органам, їх посадовим осо-
бам, а також проведення інших виборчих 
дій. Держава регулює дані відносини, при-
ймаючи нормативно-правові акти (консти-
туційні, адміністративні та кримінальні нор-
ми) та забезпечуючи їх виконання засобами 
державного примусу. Регулювання вибор-
чих відносин виступає тут однією з важли-
вих функцій держави в умовах здійснення 
демократичних перетворень.
Адміністративно-правове забезпечен-

ня державного регулювання виборчих від-
носин здійснюється за допомогою Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, Законів України, постанов та розпо-
ряджень Кабінету Міністрів України, указів 
Президента України, постанов та прото-
кольних рішень Центральної виборчої ко-
місії та інших галузевих підзаконних норма-
тивно-правових актів, якими регулюються 
певні етапи і процедури виборчого процесу, 
що утворюють систему, спрямовану на запо-
бігання фальсифікаціям під час виборчого 
процесу, сприяння запобіганню проявам 
корупції з метою забезпечення ефективного 
використання державних коштів. Ефектив-
не адміністративно-правове регулювання 
виборчого процесу можливе тільки у випад-
ку, коли ефективно функціонують всі окрес-
лені складові частини [3, с. 155].
Окремо необхідно виділити Кодекс ад-

міністративного судочинства України, адже, 
саме в цьому нормативно-правовому акті 
знайшла відображення судова процедура 
захисту порушених виборчих прав шля-
хом розгляду справ щодо правовідносин, 
пов’язаних із виборчим процесом чи проце-
сом референдуму. Зважаючи на значущість 
сфери виборчих правовідносин для кожного 
громадянина зокрема і держави загалом, за-
конодавець відійшовши від загального пра-
вила адміністративного судочинства щодо 
суб’єктного складу публічно-правових спо-
рів (людина-суб’єкт владних повноважень), 
передбачив можливість оскарження у ви-
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борчих спорах не лише рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повноважень, 
але й інших невладних суб’єктів (засоби 
масової інформації, інформаційні агентства, 
підприємства, установи, організації, громад-
ські об’єднання, виборчий блок та інші).
Отже, виборчі правовідносини є уні-

версальним засобом забезпечення стійкого 
зв’язку законодавства про вибори з вибор-
чою практикою, служать єдиним способом 
накладення модельної організації виборів, 
закріпленої в нормах виборчого права, на 
реальні соціальні процеси [4, с. 61].
Правовідносини щодо реалізації безпо-

середнього народовладдя є частиною сус-
пільних відносин, які складаються у зв’язку 
із здійсненням закріпленого у ст. 38 Консти-
туції України права громадян обирати і бути 
обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, а також 
на участь у референдумі. Однак не всі від-
носини, що виникають, наприклад, під час 
виборчого процесу, підлягають правовому 
регулюванню. Так, під час виборчої кампа-
нії політичні партії як одні з головних інсти-
тутів громадянського суспільства самостійно 
визначають процедуру висування кандида-
тів у депутати представницьких органів для 
формування майбутніх списків виборчих 
об’єднань або ж кандидатів на посаду гла-
ви держави. Як зазначається у Доповіді про 
участь політичних партій у виборах, ухвале-
ної Радою з демократичних виборів на 16 за-
сіданні (Венеція, 16 березня 2006 р.) та Ве-
неціанською комісією на 67 пленарній сесії 
(Венеція, 9-10 червня 2006 р.), партії – спе-
цифічний вид об’єднання, їх статус гаран-
тований правом свободи об’єднань, і вони 
можуть зазнавати лише обмежень, встанов-
лених законом. Таким чином, внутрішні 
партійні процедури для прийняття рішень 
повинні бути визначені за принципом само-
врядування, і у багатьох країнах ці норми 
виписані лише у партійних статутах. Проте 
їх важливість для функціонування всієї сис-
теми передбачає, що Конституція або закон 
може встановити певні норми, які зазвичай 
вимагають від партій дотримуватися демо-
кратичних принципів у своїй внутрішній 
організації та діяльності [4, с. 62].

Перед висуванням кандидатів у пар-
ламентарії або ж кандидатів у президенти 
партія може проводити праймеріз, тобто 
попереднє голосування з метою виявлення 
громадян, що користуються найбільшою 
підтримкою членів партії, порядок прове-
дення яких регулюється внутрішніми до-
кументами об’єднання. Наприклад, прай-
меріз проводять демократична та республі-
канська партії напередодні висування свого 
кандидата на виборах Президента США. В 
доволі цікавий та неоднозначний приклад 
виборчих відносин наводить В. С. Матейко-
вич. На його думку, виборчі відносини ви-
никають навіть у найбільш автономному від 
державного втручання сегменті громадян-
ського суспільства – сім’ї. В основному вони 
не потребують правового врегулювання. 
Наприклад, члени родини можуть обгово-
рювати свої переваги на майбутніх виборах, 
можуть домовитися про підтримку одних і 
тих же кандидатів. Батьки нерідко прихо-
дять на виборчі дільниці з малолітніми ді-
тьми і, заповнивши бюлетень, передають 
його дитині, щоб вона опустила його в ящик 
для голосування [5, с. 45].
Зауважимо, що більшість авторів ви-

значають виборчі та референдні відносини 
через загальні ознаки правових відносин, а 
саме: по-перше, як особливий вид соціаль-
ного зв’язку; по-друге, ці відносини врегу-
льовані нормами права; по-третє, змістом 
такого зв’язку є взаємні права та обов’язки 
їх учасників.
Вчений В. Н. Белоновський дає комплек-

сне визначення: виборчі відносини є тими ж 
конституційними відносинами, але в рамках 
однорідної конституційної галузевої сфери 
відносин регулюють здійснення виборчих 
прав громадян, передачу публічної влади 
від її носія (народу) виборним державним і 
муніципальним органам, їх посадовим осо-
бам і тим самим опосередковують повсяк-
денну практичну реалізацію конституційно-
го права громадян обирати і бути обраним 
до органів державної влади та місцевого 
самоврядування, розвиваючи і доповнюючи 
конституційно-правові відносини як у про-
цесі організації та проведення виборів, так і 
в міжвиборчий період [6, с. 295].
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Натомість вчений В. В. Пилін зазначає, 
що виборчі правовідносини – це суспільні 
відносини, які регулюються нормами ви-
борчого права, що виникають, змінюються 
і припиняються при настанні юридичних 
фактів, тобто певних обставин, ситуацій, по-
дій і умов, з якими законодавство пов’язує ці 
відносини, у процесі підготовки і здійснен-
ня виборів, відкликання виборної особи 
або розпуску виборного органу. Щодо рефе-
рендних правовідносин, то вчений визначає 
їх як суспільні відносини, які регулюються 
нормами референдного права, що виника-
ють, змінюються і припиняються при на-
станні юридичних фактів, з якими законо-
давство пов’язує ці відносини, у процесі під-
готовки і проведення референдуму [7, с. 19].
По-іншому визначають референдні від-

носини В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко, 
а саме як вид конституційно-правових від-
носин, що виникають, змінюються і припи-
няються між суб’єктами референдного пра-
ва у зв’язку з реалізацією права громадян на 
референдуми у формі ініціювання, організа-
ції та проведення і реалізації рішень рефе-
рендуму [8, с. 32]. 

Вчений О.С. Бакумов зазначає, що при 
розгляді природи виборчих, референдних 
та інших відносин у сфері реалізації інших 
форм безпосередньої демократії слід вихо-
дити з такого:

1. І референдним, і виборчим відносинам 
притаманні такі ж ознаки, як і правовідно-
синам. Вони передбачені правовою нормою, 
включають психологічно-вольовий елемент, 
виникають на основі юридичного факту, ви-
ражають існування юридичного зв’язку між 
суб’єктами права обирати та бути обраним 
або право на участь у референдумі, який ха-
рактеризується наявністю прав і обов’язків, 
передбачених нормою права; вони гаранту-
ються державою і охороняються примусо-
вою силою компетентних органів.

2. Виборчі та референдні відносини на-
лежать до конституційно-правових відно-
син, тому що входять до складу предмета 
регулювання галузі конституційного права. 
При цьому сукупність конституційно-право-
вих норм, що регулюють відносини в галу-
зі виборів та виборчого процесу, становить 
інститут конституційного права – виборче 

право; сукупність норм, що регулюють рефе-
рендні відносини – інститут референдного 
права. У цілому вони входять до групи кон-
ституційно-правових відносин, пов’язаних 
із реалізацію форм безпосередньої демокра-
тії [4, с. 64-65]. 

Як наголошують Ю. А. Дмитрієв та В. 
Б. Ісраелян, саме в конституційно-право-
вих відносинах, які опосередковують ви-
борчі права громадян та кореспондуючі їм 
обов’язки держави, полягає соціально-по-
літичний сенс усіх виборчих правовідносин, 
які є необхідною умовою для практичної 
реалізації виборчих прав у повсякденній ді-
яльності громадян та інших учасників вибо-
рів [9, с. 165].
Саме тому виборчі та референдні право-

відносини як частина однорідної сфери кон-
ституційних відносин мають всі ознаки кон-
ституційних відносин, хоча в межах їх ха-
рактеристики як інституту мають і відмінні 
ознаки. Так, конституційні правовідносини 
прийнято поділяти на загальні (з абстрак-
тним, узагальненим змістом та суб’єктами) 
і конкретні (з чітко визначеним змістом та 
суб’єктами). Однаково такий розподіл може 
бути застосовано до виборчих правовідно-
син.
Як зазначають Ю. М. Тодика та О. Ю. 

Тодика, багатьом конституційним право-
відносинам притаманний найвищий рівень 
узагальнення і найбільш абстрактна форма 
взаємодії суб’єктів цих відносин. Така вза-
ємодія має загальний, а не строго індиві-
дуалізований характер, у ній немає (хоча б 
на одній із сторін) заздалегідь визначених 
суб’єктів. Це важлива специфіка конститу-
ційно-правових зв’язків [10, с. 68]. «Реалі-
зація спільних конституційних принципів, 
основних прав і обов’язків громадян у пра-
вомірній поведінці відповідних суб’єктів не 
завжди вимагає виникнення конкретних 
правовідносин, хоча і відбувається у право-
вій формі, в межах існуючого правопоряд-
ку» [11, с. 114]. Конкретні правовідносини 
не відображають повною мірою специфіку 
правовідносин, які складаються в такій га-
лузі права, як конституційне.
До загальних виборчих правовідносин 

слід віднести відносини між народом і дер-
жавою, що виникають з констатації належ-
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ності всієї повноти державної влади народу 
й обов’язку держави проводити демокра-
тичні вільні вибори як вищої форми безпо-
середнього народовладдя і для визначення 
представників, які від імені народу будуть 
здійснювати цю владу. Зокрема, проголо-
шувана Конституцією України ознака нашої 
держави як демократичної держави (ст. 1) 
та встановлене ст. 5 Основного Закону по-
ложення, що носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ, який 
здійснює владу безпосередньо і через ор-
гани державної влади та органи місцевого 
самоврядування, породжує загальні консти-
туційні правовідносини з реалізації форм 
безпосередньої демократії, в яких беруть 
участь усі політично дієздатні громадяни 
України, а державні органи і посадові осо-
би зобов’язані забезпечувати вказану якість 
влади народу.
На основі загальних конституційних 

правовідносин виникають конкретні пра-
вовідносини із здійснення виборчих, рефе-
рендних та інших прав шляхом участі у від-
повідних процесах.
У той самий час О. О. Чуб слушно заува-

жує, що враховуючи специфіку загально-ре-
гулятивних правовідносин, правові відноси-
ни з участі громадян в управлінні держав-
ними справами (до яких належать виборчі 
права та права на участь у референдумах) 
можна віднести до них на певних підставах: 
вони виникають на основі норм Конституції 
та конституційного законодавства; мають 
загальний, а не індивідуалізований та дета-
лізований характер; опосередковують най-
більш важливі, основоположні відносини; 
виражають загальний правовий стан (ста-
тус) суб’єктів, їх взаємні права і обов’язки, 
свободу і відповідальність один перед од-
ним і перед державою [12, с. 11].

3. Можна відокремити ознаки, які при-
таманні виключно відносинам, що регулю-
ються групою норм, які становлять інститут 
форм безпосередньої демократії.
Специфіка виборчих та референдних 

правовідносин визначається передусім їх 
соціально-політичним змістом. Саме через 
них реалізується передбачена ст. 5 Консти-
туції України влада народу, вищим безпо-
середнім вираженням якої є референдум і 

вільні вибори. Як вдало вказує Ю. А. Веде-
нєєв, юридично забезпечуючи практичну 
участь громадян у трансформації влади на-
роду в державну і муніципальну владу за до-
помогою демократичних виборів, виборчі 
правовідносини фактично опосередковують 
відтворення влади, виступаючи найважли-
вішим елементом юридичних засад форму-
вання та функціонування всіх інститутів сис-
теми представницької демократії [13, с. 78].
Правовідносини у сфері реалізації форм 

безпосереднього народовладдя опосередко-
вують практичну реалізацію конституційно-
го права громадян обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, а також права на 
участь у всеукраїнському та місцевому рефе-
рендумах. Саме в рамках виборчих право-
відносин створюються передумови для здій-
снення виборчих прав громадян і відбува-
ється передача публічної влади від її носія і 
єдиного джерела виборним державним і му-
ніципальним органам, їх посадовим особам, 
а в рамках референдних відносин – прийма-
ються від імені народу або територіальної 
громади рішення з найважливіших питань 
державного або місцевого значення.
Наступною особливістю і виборчих, і ре-

ферендних правовідносин є те, що у їх сис-
темі переважають процесуальні відносини. 
Незважаючи на те, що процесуальні відно-
сини похідні від матеріальних, вони займа-
ють домінуюче положення в загальній сис-
темі виборчих та референдних правовідно-
син. Обумовлено це тим, що матеріальних 
відносин не може бути без їх опосередку-
вання відповідними процесуальними фор-
мами організації та проведення виборів і 
референдумів. Перевага процесуальних від-
носин над матеріальними спостерігається 
на всіх етапах виборчого та референдного 
процесів. При цьому одному матеріальному 
зв’язку може відповідати значна кількість 
виборчих або референдних процедур. На-
приклад, матеріальним виборчим відноси-
нам, які пов’язані із правом громадянина 
бути обраним до органів державної влади, 
кореспондуються процесуальні виборчі пра-
вовідносини, що опосередковують порядок 
висування кандидатів, умови їх реєстрації, 
порядок проведення передвиборної агіта-
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ції, порядок фінансування виборчої кампа-
нії, порядок голосування та встановлення 
результатів виборів тощо.
Таким чином, правовідносини у сфері 

реалізації форм безпосередньої демократії 
– це особливий вид конституційних право-
відносин, які опосередковують реалізацію 
його учасниками суб’єктивних виборчих, 
референдних та інших прав і виконання 
юридичних обов’язків щодо організації та 
проведення форм безпосередньої демокра-
тії засобом забезпечення стійкого зв’язку за-
конодавства про вибори з виборчою практи-
кою, служать єдиним способом накладення 
модельної організації виборів, закріпленої 
в нормах виборчого права, на реальні соці-
альні процеси [4, с. 169].
Характеризуючи виборчий спір як пра-

вовідношення, О.Д. Лещенко, наголошує, 
що виборчим правовідносинам apriori при-
таманні риси конституційних відносин. Для 
них характерні не тільки загальні ознаками, 
які притаманні будь-яким правовідносинам, 
але й спеціальні, такі як: вони виникають 
на основі норм виборчого права, саме че-
рез них приписи виборчого законодавства 
отримують конкретне соціальне наповне-
ння, відбуваються під час виборчого про-
цесу в країні, характеризуються рівністю 
становища їх учасників. Саме тому виборчі 
правовідносини є ключовими при визна-
ченні поняття виборчого спору [14, с. 48]. 

Висновки
Детально дослідивши погляди вчених на 

розуміння правовідносин, пов’язаних з ви-
борчим процесом чи процесом референду-
му, вважаємо, що правовідносини, пов’язані 
з виборчим процесом чи процесом рефе-
рендуму складаються із суб’єкта, об’єкта й 
змісту та являють собою такі процесуальні 
відносини, які виникають під час організа-
ції та проведення виборів та референдуму, 
а також проведення інших виборчих дій та 
виступають ключовою категорією виборчих 
спорів.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються теоретико-право-

ві засади правовідносин, пов’язаних з вибор-
чим процесом чи процесом референдуму як 
ключової категорії виборчих спорів. Конста-
товано, що виборчі відносини регулюються, 
перш за все, нормами конституційного права, 
проте в рамках створення умов для вільного і 
свідомого волевиявлення громадян недостат-
ньо лише конституційно-правового закріплен-
ня принципів вільних і чесних виборів. Задля 
забезпечення ідей вільного та демократично-
го волевиявлення необхідно посилити та вдо-
сконалити заходи адміністративно-правового 
регулювання. В цьому аспекті важливими є 
приписи Кодексу адміністративного судочин-
ства України, адже, саме в цьому норматив-
но-правовому акті знайшла відображення 
судова процедура захисту порушених вибор-
чих прав шляхом розгляду справ щодо право-
відносин, пов’язаних із виборчим процесом чи 
процесом референдуму. Наголошено, що оскіль-
ки виборчі спори розглядаються вченими як 
правовідносини, що характеризуються супер-
ечностями між суб’єктами виборчого процесу 
під час підготовки, проведення, встановлення 
та офіційного оголошення результатів вибо-
рів, то виборчі правовідносини є ключовими 
при визначенні поняття виборчого спору. За-
пропонована дефініція поняття «правовідно-
сини, пов’язані з виборчим процесом чи про-
цесом референдуму».
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, публічно-правові спори, виборчі правовід-
носини, виборчий процес, процес референдуму.

SUMMARY 
The article analyzes the theoretical and legal 

foundations of legal relations related to the election 
process or the referendum process as a key category of 
election disputes. It is stated that electoral relations are 
regulated, fi rst of all, by the norms of constitutional 
law, but within the framework of creating conditions 
for free and conscious expression of the will of citizens, 
only the constitutional and legal consolidation of the 
principles of free and fair elections is not enough. 
In order to ensure the ideas of free and democratic 
expression of will, it is necessary to strengthen and 
improve measures of administrative and legal 
regulation. In this aspect, the provisions of the Code of 
Administrative Procedure of Ukraine are important, 
because it is in this legal act that the judicial procedure 
of protection of violated electoral rights is refl ected by 
considering cases concerning legal relations related to 
the election or referendum process. It is emphasized 
that since election disputes are considered by scholars 
as legal relations characterized by contradictions 
between the subjects of the electoral process during 
the preparation, conduct, establishment and offi cial 
announcement of election results, electoral legal 
relations are key in defi ning the concept of electoral 
dispute. The defi nition of «legal relations related to 
the election process or referendum process» is proposed. 

Key words: administrative proceedings, public 
law disputes, electoral legal relations, election process, 
referendum process.


