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АНОТАЦІЯ 

 

Кострицький В.В. Кримінально-правова характеристика підкупу виборця 

або учасника референдуму. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право» (081 – Право). – Луганський 

державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України, 

Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, Одеса, 2018. 

Дисертація присвячена кримінально-правовій характеристиці підкупу 

виборця або учасника референдуму. У роботі проаналізовано загальні засади 

встановлення кримінальної відповідальності за вказані суспільно небезпечні 

діяння. Під час визначення підстав та умов криміналізації підкупу виборця, 

учасника референдуму, через призму виділених видів принципів криміналізації 

прослідковано відповідність встановлення кримінальної відповідальності за ці 

діяння кожному з цих принципів. Аргументовано, що криміналізація підкупу 

виборця, учасника референдуму відбулася з дотриманням загально-правових 

принципів, що є першим структурним блоком системно-правових принципів. 

Разом із тим констатується порушення окремих кримінально-правових 

принципів криміналізації (другий структурний блок системно-правових 

принципів): безпробільності і ненадмірності кримінально-правової заборони; 

визначеності та єдності термінології; домірності санкції та економії репресії. 

За результатами аналізу особливостей регламентації кримінальної 

відповідальності за підкуп виборця або учасника референдуму за законодавством 

зарубіжних країн встановлено основні характеристики зарубіжних аналогів 

складу злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, у кримінальному законодавстві 

окремих європейських країн, у пострадянських державах, які не входять до 

складу ЄС, єдиного азійського члена НАТО – Туреччини. Зазначається, що 

західноєвропейські держави переважно виокремлюють підкуп виборця як 

окремий склад злочину, на відміну від пострадянських держав (за винятком 

Грузії, Киргизії, Молдови та України), які визнають підкуп як альтернативний 
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спосіб перешкоджання здійсненню виборчих прав або права брати участь у 

референдумі. Дається оцінка особливостям суб’єкта злочину в деяких країнах, де 

ним може бути юридична особа (Естонія, Грузія, Молдова). Визначається 

домінуючий підхід щодо встановлення покарання за посягання на виборчі або 

референдні права у виді позбавлення волі та штрафу як основного виду 

покарання, а також, на відміну від України, застосування громадських робіт (його 

аналогів) як виду покарання. 

Досліджено юридичні склади підкупу виборця або учасника референдуму. 

У результаті родовим об’єктом цих суспільно небезпечних діянь визначено 

окремі конституційні права і свободи людини і громадянина. Обґрунтовано 

визначення видового об’єкту злочину як проміжної ланки між об’єктом родовим 

і безпосереднім. Це дещо менша за родовий об’єкт група цінностей, поставлена, 

зазвичай, під кримінально-правову охорону не всього розділу Особливої частини, 

а лише певної частини його статей. Наголошується, що в такому разі йдеться про 

правові цінності (тобто соціальні цінності, які набули регламентації в нормах 

права), які полягають саме у виборчих правах, як частині конституційних прав 

українських громадян. Відзначено, що даний видовий об’єкт злочину 

характерний також для протиправних діянь, передбачених у чинних редакціях 

статей 157, 158, 1581, 1582, 159, 1591 ККУ. Констатовано, що безпосереднім 

об’єктом злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, є встановлений законом порядок 

реалізації громадянами права голосу шляхом вільного волевиявлення. 

На основі узагальнення різноманітних джерел із досліджуваної 

проблематики зауважено, що в ст. 160 ККУ виписано три основних склади 

злочинів: 1) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником 

референдуму для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи 

невчинення будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права або права голосу; 2) пропозиція, обіцянка або надання виборцю 

чи учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення 

будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним свого виборчого 

права чи права на участь у референдумі; 3) здійснення передвиборчої агітації 

(агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям 
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неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, 

вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, 

послуг. 

Із урахуванням наявних законодавчих прикладів обґрунтовано, що склади 

злочинів, передбачені частиною першою (прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи 

неправомірної вигоди…) і частиною другою (пропозиція, обіцянка або надання 

виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди…) ст. 160 ККУ, є 

дзеркальними злочинами. 

Доведено, що три види діянь, які утворюють об’єктивну сторону злочину, 

передбаченого ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ, можуть вчинятися лише у формі дій. 

Установлено, що законодавець під час конструювання диспозиції ст. 160 

ККУ не лише жодним чином не врахував семасіологічну природу термінів 

«пропозиція» та «обіцянка», а й безпідставно повністю нівелював різницю між 

ними, надавши двом семантично відмінним поняттям значення синонімів. 

Сформульовано пропозиції щодо подолання виявленої вади кримінального 

закону. 

Детально проаналізовано питання вичерпності або невичерпності переліків 

діянь, окреслених законодавцем у ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ. Із урахуванням цього 

доопрацювано власну правову позицію щодо цієї проблематики, яка 

висловлювалася в попередніх опублікованих роботах. 

Проаналізовано діяння, які утворюють третій основний склад злочину, 

розміщений законодавцем у ч. 3 ст. 160 ККУ. Визначено, що цим діянням 

притаманні ознаки непрямого, завуальованого підкупу. На підставі проведеного 

аналізу зроблено висновки про безпідставне дублювання окремих видів дій у 

частинах 2 і 3 зазначеної норми та сформульовано рекомендації щодо 

виключення частини третьої в її нинішній редакції з тексту ст. 160 ККУ. 

Розглянуто питання про неправомірну вигоду як одну з конструктивних 

ознак підкупу виборця, учасника референдуму. Для усунення колізійних 

положень в законодавстві та уніфікації правової термінології запропоновано нову 
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редакцію примітки ст. 160 ККУ, у якій визначається поняття «неправомірна 

вигода». 

Визначено, що суб’єкти злочинів, відповідальність за вчинення яких 

передбачена ст. 160 ККУ, складають дві групи: ними можуть бути як загальні, так 

і спеціальні суб’єкти. 

Наголошується, що до розроблення повною мірою та можливого 

впровадження до законодавства положень про суб’єкта злочину і як фізичну, і як 

юридичну особу, правильним і виправданим є підхід, продемонстрований 

законодавцем у ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб». 

Проаналізовано кваліфікуючі ознаки складів злочину, передбаченого ч.ч. 2, 

3 ст. 160 ККУ. Із урахуванням прикладів із правозастосовної практики 

розглянуто ознаки повторності, вчинення таких діянь за попередньою змовою 

групою осіб або спеціальними суб’єктами, визначеними в законодавчому 

переліку. Визначено можливість виділення трьох умовних груп спеціальних 

суб’єктів злочину, що досліджується: 1) особи, які беруть участь у підготовці або 

проведенні виборів або референдуму, та є службовими особами; 2) особи, які 

беруть участь у підготовці або проведенні виборів або референдуму (нагляді за 

їхнім проведенням), та не є службовими особами; 3) безпосередні учасники 

виборчого процесу. 

Під час аналізу кримінально-правових наслідків підкупу виборця або 

учасника референдуму, досліджено караність таких діянь і альтернативні 

кримінально-правові наслідки їхнього вчинення. 

Сформульовано пропозиції щодо встановлення кримінально-правового 

компромісу у виді запровадження спеціальної підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 

ст. 160 ККУ, якщо вона добровільно заявила про підкуп до притягнення її до 

кримінальної відповідальності та активно сприяла його розкриттю. 
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З метою вдосконалення законодавчих положень про кримінальну 

відповідальність за вчинення підкупу виборця, учасника референдуму, 

запропоновано нову редакцію ст. 160 ККУ, що викладена у висновках до 

дисертації.  

Ключові слова: вибори, референдум, виборчі права, референдні права, 

право голосу, підкуп, підкуп виборця, підкуп учасника референдуму, 

неправомірна вигода. 
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ANNOTATION  

 

Kostrytskyi V.V. The criminal and legal characteristic of bribery of a voter or a 

referendum participant. – Qualification scientific work as manuscript.  

Dissertation for obtaining a degree of Candidate of Juridical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 12.00.08 “Criminal Law and Criminology; Criminal Executive 

Law” (081 – Law). – Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. 

Didorenko of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Odesa State University of 

Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Odesa, 2018.  

The dissertation is devoted to the criminal and legal characteristic of bribery of a 

voter or a referendum participant. The paper analyses general principles for 

determination of criminal liability for specified socially dangerous acts. While 

determining grounds and conditions of criminalization of bribery of a voter or a 

referendum participant, through the prism of the pointed types of criminalization 

principles the conformity of criminal liability for these acts to each of these principles 

has been observed. It is argued that criminalization of bribery of a voter or a referendum 

participant has been done in compliance with general legal principles, which is the first 

structural block of systemic and legal principles. At the same time, a violation of certain 

criminal and legal principles of criminalization (the second structural block of systemic 

and legal principles) is recorded: gapless and unexcessive criminal and legal 

prohibition; specified and unified terminology; proportional sanctions and rational 

repressions. 

According to the analysis results for the regulation specifics of criminal liability 

for bribery of a voter or a referendum participant under legislation of foreign countries, 

the main characteristics of foreign analogues of the crime elements have been 

established, as provided by Article 160 of the Criminal Code of Ukraine, in the criminal 

law of individual European countries, in post-Soviet states, which are not a part of the 

EU, and Turkey as the only one Asian NATO member. It is noted that Western 

European states mostly distinguish bribery of a voter as a separate crime, unlike the 

post-Soviet states (except Georgia, Kyrgyzstan, Moldova and Ukraine) that recognize 
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bribery as an alternative way of obstructing execution of the electoral rights or the right 

to participate in a referendum. There is given an assessment of peculiarities of the 

subject of the crime in some countries, where it may be a legal entity (Estonia, Georgia, 

Moldova). There is established the dominant approach concerning  imposition of 

punishment for offence against the electoral or referendum rights in the form of 

deprivation of liberty and fines as the main type of punishment, as well as, unlike 

Ukraine, the use of public works (or analogues) as a form of punishment. 

The legal elements of bribery of a voter or a referendum participant are researched.  

As a result, there are defined certain constitutional rights and freedoms of man and 

citizen as a generic object of these socially dangerous acts. The definition of the specific 

object of the crime as an intermediate link between the generic and the direct object is 

justified. This is a slightly smaller group of values than the generic object, which is 

generally put under criminal and legal protection of not the whole section of the Special 

Part, but only a certain part of its articles. It is noted that in this case it is a question of 

legal values (i.e. social values that have become regulated in rules of law), which are 

precisely in the electoral rights as part of the constitutional rights of Ukrainian citizens. 

It is noted that the given specific object of the crime is also characteristic for unlawful 

acts stipulated in the current editions of articles 157, 158, 1581, 1582, 159, 1591 of the 

Criminal Code of Ukraine. It is stated that the direct object of the crime provided by 

Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine is fixed by the legal procedure for exercise 

of the voting right by citizens through the freedom of the will.  

On the basis of generalization of various sources of the researched issue it is 

noted that in Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine, there are issued three basic 

elements of the crimes: 1) acceptance of a proposal, promise or receipt by a voter, a 

referendum participant of unlawful benefit for himself/herself or a third person for 

committing or not committing any actions related to direct exercise of his or her 

electoral right or the voting right; 2) a proposal, a promise or giving a voter or a 

referendum participant unlawful benefit for committing or not committing any 

actions connected with direct exercise of his or her electoral right or the right to 

participate in a referendum; 3) conducting pre-election campaign (referendum 
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campaign) by providing enterprises, institutions, organizations with unlawful benefit 

or with free goods (except for goods containing visual representations of the name, 

symbols, flag of a political party, the value of which does not exceed the amount 

established by legislation), works, services.  

Based on the existing legislative examples, it is justified that the elements of the 

crimes provided in part one (acceptance of a proposal, promise or receipt by a voter, a 

referendum participant of unlawful benefit for himself/herself or a third person...) and 

part two (promise, proposal or giving a voter or a referendum participant unlawful 

benefit...) of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine are mirrored crimes. 

It is proved that three types of acts, which form the objective side of the crime 

provided by part 1 and part 2 of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine can be 

committed only in the form of actions. 

It is established that during the design of the disposition of Art. 160 of the Criminal 

Code of Ukraine, the legislator did not take into account the semasiological nature of 

the terms “proposal” and “promise”, but also unjustifiably completely cancelled the 

difference between them, giving the two semantically different notions the meaning of 

synonyms. There have been formulated the proposals for overcoming the revealed 

defect of the criminal law.  

The question of exhaustibility or inexhaustibility of the list of acts outlined by the 

legislator in part 1 and part 2 of Art.160 of the Criminal Code of Ukraine has been 

analysed in details. According to above-mentioned point, there has been formulated the 

author’s own legal position on this issue elaborated in the previously published papers.  

The acts, which form the third major element of the crime described by the 

legislator in part 3 of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine, have been analysed. It 

is determined that these acts are characterized by signs of indirect, veiled bribery. 

According to the analysis performed, it has been concluded that there is unjustified 

duplication of certain types of actions in parts 2 and 3 of the pointed rule and there are 

formulated recommendations for deleting part three in its current wording from the text 

of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine.  
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The issue of unlawful benefit as one of the constructive signs of bribery of a voter, 

a referendum participant has been considered.  In order to eliminate conflict provisions 

in legislation and unify legal terminology, there has been proposed a new edition of the 

note to Article160 of the Criminal Code of Ukraine, which defines the concept of 

“unlawful benefit”.  

It is determined that the subjects of the crimes, liability for commission of which 

is provided by Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine, make up two groups: it can 

be both general and special subjects. 

It is noted that before complete development and possible introduction of the 

provisions on the subject of the crime as a physical person and as a legal entity into the 

law, there is a correct and feasible approach demonstrated by the legislator in the Law 

of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Implement the 

Action Plan for the European Union Liberalization of the Visa Regime for Ukraine, 

Regarding Liability of Legal Entities”. 

There have been analysed the qualifying attributes of the elements of the crimes 

provided in part 2, 3 of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine. Taking into account 

the examples of law enforcement practice, there are considered features of repetition, 

committing such acts by conspiracy by a group of persons or special subjects defined 

in the legislative list. There is defined the possibility of separation of three conditional 

groups of special subjects of the crime which are researched as follows: 1) persons who 

participate in preparing or holding elections or referendums and are officials; 2) persons 

who participate in preparing or holding elections or referendum (observing their 

holding), but not officials, and 3) direct participants in the election process.  

During analysis of the criminal and legal consequences of bribery of a voter or a 

referendum participant, there has been researched punishment of such acts and 

alternative criminal and legal consequences of their commission.  

The proposals as for establishment of a criminal and legal compromise in the form 

of introduction of a special ground for release from criminal liability of a person, who 

committed a crime, provided by part 1 of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine 
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have been formulated, if he/she voluntarily declared about bribery before his/her 

prosecution and actively promoted the crime exposure.  

In order to improve the legislative provisions on criminal liability for bribery of a 

voter or a referendum participant, a new wording of Art. 160 of the Criminal Code of 

Ukraine has been proposed, which is set in the conclusions to the dissertation.  

Key words: elections, referendum, electoral rights, referendum rights, voting 

rights, bribery, bribing a voter, bribing a referendum participant, unlawful benefit. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Основний Закон нашої держави 

звертає підвищену увагу декларуванню основоположних виборчих і 

референдумних прав. Так, ст. 38 Конституції України закріплює право громадян 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Відповідні конституційні настанови не 

вичерпуються наведеною нормою. Законодавець присвятив виборам і 

референдуму ще шість статей (ст.ст. 69 – 74), виділивши їх в окремий розділ ІІІ 

Конституції з назвою: «Вибори. Референдум». Серед указаних положень одними 

з ключових для розкриття тематики цього дисертаційного дослідження є приписи 

ст. 71, згідно з якими вибори до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування. У зазначеній статті 

також гарантується виборцям вільне волевиявлення. 

Вибори та референдум є не просто формальними інструментами 

легітимізації держаної влади чи окремих владних рішень, а засобами вираження 

справжньої волі народу. На жаль, як показує досвід України, зазначені форми 

прямого народовладдя досі залишаються недосконалими як в плані законодавчої 

регламентації, так і з огляду на практичну реалізацію. Така ситуація зумовлює 

динаміку розвитку різних галузей вітчизняного законодавства, з-поміж яких не є 

винятком і царина кримінально-правового захисту. Так, згідно із Законом 

України № 1703 від 14.10.2014 р. «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав 

громадян» у новій редакції викладено ст. 160 ККУ, яка до внесення відповідних 

змін передбачала відповідальність за порушення законодавства про референдум. 

Нині ця норма передбачає кримінальну відповідальність за підкуп виборця чи 

учасника референдуму, що дозволяє констатувати внесення не просто 

редакційних змін, а повну заміну іншою за змістом правовою нормою. Ця 
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обставина: зумовлює необхідність перегляду й уточнення окремих ознак складу 

злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, а також переосмислення установленого нею 

покарання; вимагає пошуку відповіді на питання, чи є оптимальним такий підхід 

до вдосконалення кримінального законодавства, що має на меті забезпечити 

протидію підкупу виборця, учасника референдуму. 

Вітчизняна доктрина завжди актуалізувала вивчення проблем кримінальної 

відповідальності за порушення виборчих і референдумних прав громадян. Свій 

внесок до цього наукового доробку зробили такі українські науковці, як 

П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, С.Я. Лихова, М.В. Мазур, М.І. Мельник, 

В.О. Навроцький, В.П. Тихий, М.І. Хавронюк та інші. Не зменшуючи 

теоретичної та практичної значущості проведених досліджень з цієї теми, слід 

зауважити, що істотне оновлення у жовтні 2014 р. відповідної кримінально-

правової заборони вимагає проведення нових фахових досліджень у зазначеній 

сфері. У межах цього дослідження потребують висвітлення дискусійні аспекти 

кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 160 ККУ 

(зміст неправомірної вигоди, доцільність виокремлення пропозиції, обіцянки 

(їхнього прийняття) та надання (одержання) неправомірної вигоди, визначення 

спеціальних ознак суб’єкта злочинів, передбачених ст. 160 ККУ, запровадження 

спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності за підкуп 

виборця, учасника референдуму тощо). 

Викладене зумовлює актуальність і доцільність теоретичного розроблення 

проблем кримінально-правової характеристики підкупу виборця чи учасника 

референдуму, засвідчує їхню затребуваність правозастосовною діяльністю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е. О. Дідоренка на 2018 р., відповідно до: Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

затвердженої Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-ІV; Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 
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– 2020 рр., схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015; 

Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України 

на 2014 – 2018 рр. (3.4.2.2, 3.4.2.6), затверджених постановою Президії НАН 

України від 20 грудня 2013 р. № 179; Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015 – 

2019 рр., затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275 (2.1). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття кримінально-правової характеристики підкупу виборця або учасника 

референдуму та формулювання на цій основі науково обґрунтованих пропозицій 

щодо вдосконалення кримінального законодавства України. 

Мета дослідження конкретизується у його завданнях:  

 з’ясувати підстави криміналізації підкупу виборця, учасника референдуму 

та врахування принципів криміналізації при встановленні кримінальної 

відповідальності за цей злочин; 

 проаналізувати особливості кримінально-правового забезпечення протидії 

підкупу виборця, учасника референдуму в зарубіжних країнах; 

 висвітлити об’єктивні ознаки складів злочину, передбаченого ст. 160 ККУ; 

 розглянути суб’єктивні ознаки складів злочину, передбаченого ст. 160 

ККУ; 

 з’ясувати зміст кваліфікуючих ознак підкупу виборця, учасника 

референдуму; 

 визначити систему кримінально-правових наслідків вчинення злочину, 

передбаченого ст. 160 ККУ; 

– виявити вади у кримінально-правовій охороні порядку реалізації 

громадянами права голосу на виборах або референдумі, запропонувати загальні 

підходи та надати конкретні пропозиції щодо їхнього усунення. 

Об’єктом дослідження є відносини, які складаються у процесі кримінально-

правової охорони вільної реалізації особою свого виборчого права або права 

голосу на референдумі. 
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Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика підкупу 

виборця або учасника референдуму. 

Методи дослідження обрано з урахуванням мети та завдань дослідження, 

його об’єкту та предмету. Методологічну основу дослідження складають 

положення сучасної теорії наукового пізнання соціальних та правових явищ, що 

охоплює комплекс загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних 

наукових методів, зокрема: діалектичний – дав змогу здійснювати дослідження 

кримінально-правової характеристики підкупу виборця або учасника 

референдуму через призму філософських категорій – явище і суть, зміст та 

форму, структуру і елементи, окреме та загальне, ціле і частку тощо (усі розділи); 

історико-правовий – при вивченні вітчизняних кримінально-правових норм про 

відповідальність за діяння, які мають ознаки підкупу виборця чи учасника 

референдуму, які передували чинній редакції ст. 160 ККУ (підрозділ 1.1, 

підрозділи 2.1, 2.2); порівняльно-правовий – для зіставлення ККУ із кримінальним 

законодавством зарубіжних країн у частині відповідальності за підкуп виборця 

чи учасника референдуму (підрозділ 1.2); метод узагальнення – для 

формулювання (на підставі висловлених у юридичній літературі підходів) 

авторських пропозицій щодо змісту ознак складів злочину, описаного у ст. 160 

ККУ, та можливих способів її удосконалення (всі розділи); метод системно-

структурного аналізу – дав можливість визначити місце підкупу виборця або 

учасника референдуму в системі злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина, і кримінального законодавства 

загалом, показати взаємозв’язок і взаємообумовленість досліджуваної 

кримінально-правової заборони з іншими кримінально-правовими поняттями і 

категоріями (підрозділ 1.1, підрозділи 2.1 – 2.4); логіко-семантичний – дав змогу 

провести поглиблене вивчення понятійного апарату, використаного при 

встановленні досліджуваних кримінально-правових заборон (розділ 2); 

догматичний – сприяв з’ясуванню способів удосконалення кримінально-

правових норми щодо підкупу виборця чи учасника референдуму (розділи 2, 3); 

метод моделювання – використано при розробленні проекту авторської редакції 
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ст. 160 ККУ (розділи 2, 3, висновки); статистичний – при дослідженні 

матеріалів правозастосовної практики, звітів про злочинність і узагальнень 

судової практики (розділи 2, 3). 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, акти чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, інші 

нормативно-правові акти України, кримінальне законодавство зарубіжних країн. 

Теоретичну основу дисертації склали наукові праці із загальної теорії права, 

кримінального права, кримінології та інших галузей права, а також 

енциклопедичні та довідкові видання. 

Емпіричну базу дослідження становлять: 1) вироки судів першої інстанції за 

ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 157 та 160 ККУ; 2) статистичні дані 

Державної судової адміністрації України щодо кількості осіб, засуджених за 

вказані злочини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні системним і комплексним кримінально-правовим 

дослідженням підкупу виборця, учасника референдуму, відповідальність за 

вчинення якого передбачена ст. 160 ККУ (у редакції Закону від 2014 р.). До 

найбільш важливих положень, які, на думку дисертанта, відображають наукову 

новизну дисертаційної роботи, слід віднести такі: 

уперше: 

1) доведено обґрунтованість криміналізації підкупу виборця, учасника 

референдуму, встановлено її своєчасність, а також відповідність виробленим 

кримінально-правовою доктриною принципам криміналізації (за винятком 

принципів безпробільності і ненадмірності кримінально-правової заборони; 

визначеності та єдності термінології; домірності санкції та економії репресії); 

2) виявлено вади окремих формулювань положень ст. 160 ККУ в частині 

визначення підстав кримінальної відповідальності за підкуп виборця чи учасника 

референдуму, сформульовано деякі загальні підходи та конкретні пропозиції 

щодо їхнього усунення (відображені у висновках);  
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3) оскільки діяння, передбачені у ч. 3 ст. 160 ККУ, повністю охоплюються 

приписами частини другої цієї статті – діяннями у формі надання виборцям 

неправомірної вигоди, запропоновано виключити ч. 3 із тексту ст. 160 ККУ; 

4) розроблено теоретичну модель уточнених санкцій трьох частин ст. 160 

ККУ з урахуванням правил конструювання кримінально-правових санкцій; на 

підставі проведеного аналізу запропоновано скорегувати строки покарання у виді 

обмеження волі та у виді позбавлення волі, а також визначити штраф та 

громадські роботи як альтернативні основні покарання; 

5) доведено необхідність встановлення спеціальної підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 

ККУ, як заохочувального заходу кримінально-правового впливу з метою 

стимулювання позитивної посткримінальної поведінки в разі прийняття 

пропозиції або одержання неправомірної вигоди виборцем, учасником 

референдуму. Зазначений захід підлягатиме застосуванню у разі добровільного 

повідомлення про підкуп до притягнення його до кримінальної відповідальності 

та активного сприяння розкриттю злочину; 

удосконалено: 

6) визначення родового об’єкту злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, яким є 

окремі конституційні права і свободи людини і громадянина; 

7) розуміння специфіки умисної форми вини при підкупі виборця, учасника 

референдуму;  

8) наукові підходи щодо включення до тексту кримінально-правових норм 

переліків окремих діянь, які можуть утворювати об’єктивну сторону злочину, та 

підходи щодо визначення вичерпності або невичерпності такого переліку, у 

результаті чого визначено, що перелік діянь у ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ є вичерпним 

та покликаний зорієнтувати правозастосування на коректне використання 

приписів, які ці переліки конкретизують; 

набули подальшого розвитку: 

9) основні теоретичні підходи щодо розуміння видового об’єкту 

досліджуваного злочину, а також злочинів, передбачених ст.ст. 157, 158, 1581, 
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1582, 159, 1591 ККУ, як проміжної ланки між родовим і безпосереднім об’єктом 

злочину, яким визначено виборчі права, що є частиною конституційних прав 

українських громадян; 

10) наукові ідеї в рамках концепції об’єкта злочину як соціальних цінностей 

взагалі та зокрема – як правових цінностей, тобто соціальних цінностей, 

урегульованих у нормах права; 

11) науковий підхід щодо визначення поняття «неправомірна вигода» як в 

тексті кримінального закону, так і в інших нормативно-правових актах, що 

завдяки запропонованим змінам до примітки ст. 160 ККУ дозволить виправити 

різновекторне розуміння цього терміну в законодавстві та уніфікувати правову 

термінологію в частині законодавчого дефініювання цього поняття; 

12) підходи до конструювання кримінально-правових санкцій (на прикладі 

ст. 160 ККУ) у частині забезпечення узгодженості між верхньою межею 

покарання за вчинення злочину з основним складом та нижньою межею за злочин 

з кваліфікованим складом. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення і висновки можуть бути використані:  

а) у правотворчості – при вдосконаленні кримінального законодавства 

України про відповідальність за злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина;  

б) у правозастосовній діяльності – при вирішенні питань, пов’язаних із 

кваліфікацією діянь, відповідальність за вчинення яких передбачена ст. 160 ККУ, 

застосуванням заходів кримінально-правового впливу за підкуп виборця чи 

учасника референдуму (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у діяльність Апеляційного суду Луганської області від 26 червня 

2018 р.; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у діяльність 

Головного управління Національної поліції в Луганській області від 27 червня 

2018 р.);  
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в) у науково-дослідній роботі – під час подальшого дослідження питань 

кримінальної відповідальності за підкуп виборця або учасника референдуму 

зокрема та за злочини проти основних конституційних прав і свобод загалом;  

г) у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і 

навчальних посібників, а також у процесі викладання таких дисциплін, як: 

«Кримінальне право», «Кримінологія», «Криміналістика», «Кримінальне 

процесуальне право» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 

у навчальний процес кафедри правознавства юридичного факультету 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля від 26 

червня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем особисто і 

є самостійним дослідженням. У працях, написаних у співавторстві, власні 

теоретичні розробки дисертанта становлять обсяг, визначений у списку 

опублікованих праць за темою дисертації. Наукові ідеї, що належать співавторам 

опублікованих праць, у дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація рецензувалися й 

обговорювалися на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та 

обговорювалися під час таких наукових заходів: Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Правова реформа та забезпечення демократизаційних 

процесів і національної безпеки в Україні» (12 – 13 грудня 2014 р., м. Одеса); 

Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих 

науковців з нагоди 25-річчя юридичного факультету Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля «Молодь і наука: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (18 – 19 травня 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк); Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

пам’яті професора М.Й. Курочки «Актуальні питання кримінального права, 

процесу та криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної 

систем» (19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк); Загальнонаціонального 
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юридичного форуму «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи» 

(25 травня 2018 р., м. Сєвєродонецьк). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації висвітлено в десяти 

статтях, шість з яких опубліковано в наукових виданнях, включених до переліку 

фахових, дві – у іноземних збірках. Три статті опубліковано у виданнях, 

включених до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International». 

Окрім цього, окремі положення дисертації викладені в чотирьох тезах виступів, 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації, а також у підручнику з 

кримінального права. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, які поєднують дев’ять підрозділів, висновків, 

додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 250 

сторінок, із яких, тексту основної частини – 187 сторінок; додатки на 28 

сторінках; список використаних джерел (208 найменувань) – 23 сторінки. 

Література та законодавство в роботі використані станом на 1 червня 2018 

року. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДКУП ВИБОРЦЯ  

АБО УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ 

 

Перш ніж приступити до висвітлення наукових питань, необхідність 

дослідження яких окреслена в змісті роботи, вважаємо за необхідне зробити 

кілька загальних застережень щодо змісту поняття «кримінально-правова 

характеристика», яке використане в назві дисертації. Питання про суть 

кримінально-правової характеристики злочинів неодноразово привертало увагу 

вітчизняних учених. Так, ще в 2005 році В.І. Борисов і О.О. Пащенко 

підтримували ідею про необхідність розроблення науками кримінально-

правового циклу галузевих видів юридичних характеристик відповідних 

злочинів, серед яких називалася також кримінально-правова характеристика. 

Вони називали кримінально-правову характеристику системою, сумою 

спеціалізованої наукової інформації про певний вид злочинів, яка має такі 

елементи: 1) соціальна обумовленість встановлення та збереження кримінальної 

відповідальності за певний вид злочинів; 2) суспільна небезпечність певного 

виду злочинів, як їх матеріальний субстрат; 3) протиправність діяння та її місце 

в системі нормативного визначення заборони відповідного виду суспільно 

небезпечної поведінки; 4) склад певного виду злочинів; 5) суспільно небезпечні 

наслідки та інші обставини вчинення злочинів, що знаходяться поза межами 

складу певного виду злочинів, але притаманних їх вчиненню; 6) особа злочинця 

[27, с. 180, 181-182]. Різні підходи до сприйняття поняття «кримінально-правова 

характеристика» останніми роками детально аналізувалися А.А. Вознюком [44]. 

Автор також зробив власні висновки щодо цього. Серед них ученим визначено 

такі елементи кримінально-правової характеристики злочину, які необхідні для 

його правильної кваліфікації: 1) склад злочину; 2) кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки злочину; 3) характер (вид та розмір) покарання за злочин; 
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4) спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності або обставини, 

що виключають злочинність діяння. 

Слушно зазначається, що для повного та всебічного наукового вивчення 

злочину, удосконалення підстав кримінальної відповідальності за його вчинення, 

правильного тлумачення ознак складу злочину, призначення покарання, 

застосування заохочувальних кримінально-правових норм мають значення й інші 

елементи, зокрема: історія виникнення, становлення та розвитку кримінальної 

відповідальності за злочин; підстави криміналізації діяння; зарубіжний досвід 

кримінальної відповідальності за злочин; ознаки відмежування від суміжних 

злочинів, правопорушень та дисциплінарних проступків тощо [44, с. 157-158].  

Саме на вищенаведені універсалії ми й намагалися орієнтуватися під час 

розкриття кримінально-правової характеристики підкупу виборця або учасника 

референдуму. Слід визнати, що кримінально-правова характеристика однозначно 

має ширше дослідницьке охоплення порівняно з аналізом питань кримінальної 

відповідальності за певний злочин. Проілюстровані підходи дозволяють більш 

комплексно проаналізувати його, не допустити підміни аналізу елементів складу 

злочину коментаторством, допомагають визначити його роль і місце в протидії 

за запобігання злочинним проявам у царині виборчих і референдних процесів.  

 

1.1 Підстави криміналізації підкупу виборця або учасника референдуму 

та врахування принципів криміналізації при встановленні кримінальної 

відповідальності за цей злочин 

 

Перед кримінально-правовою політикою ставлять завдання чіткого 

визначення підстав та меж кримінальної відповідальності, системи та порядку 

призначення покарання, оскільки від цього залежить визначення основних 

параметрів політики у сфері боротьби зі злочинністю в цілому [26]. Складовими 

предмету кримінально-правової політики визнають: 1) основні принципи 

кримінально-правового впливу на злочинність; 2) визначення кола суспільно 

небезпечних діянь, що визнаються злочинними (криміналізація), і виключення 
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тих або інших діянь із числа злочинів (декриміналізація); 3) установлення 

характеру караності суспільно небезпечних діянь (пеналізація) та умов звільнення 

від кримінальної відповідальності або покарання, зниження покарання нижче 

межі, передбаченої нормою закону про кримінальну відповідальність, або заміна 

його більш суворих видів менш суворими (депеналізація); 4) визначення 

альтернативних покаранню заходів кримінально-правового характеру 

(замінюючих заходів), а також заходів, які застосовуються разом із покаранням 

(підкріплюючих заходів); 5) тлумачення законодавства в галузі боротьби зі 

злочинністю з метою з’ясування і роз’яснення його точного значення; 6) діяльність 

правоохоронних органів щодо застосування норм та інститутів законодавства про 

кримінальну відповідальність, з’ясування їхньої ефективності; 7) визначення 

шляхів підвищення ефективності впливу кримінально-правових заходів на 

правосвідомість населення (правове виховання) [26]. 

Доречно додати, що криміналізація визнається не лише складовою предмету 

кримінально-правової політики, вона (криміналізація) сприймається як спосіб 

здійснення кримінальної політики [136, с. 11]. Тому в межах дисертаційного 

дослідження визначаємо доцільним найбільшу увагу присвятити таким 

елементам кримінально-правової політики: криміналізації (декриміналізації), 

пеналізації (депеналізації) та тлумаченню законодавчого припису, передбаченого 

у ст. 160 ККУ, із метою з’ясування й роз’яснення його точного значення.  

М.І. Мельник акцентує увагу на тому, що перед криміналізацією необхідно 

глибоко й ретельно вивчати проблеми, які держава намагається вирішити через 

кримінальне право, та шукати відповіді на такі питання: 1) чи взагалі існує у 

цьому випадку проблема, яка може бути розв’язана за допомогою криміналізації; 

2) чи є характер та ступінь шкідливості (небезпечності) діяння достатнім для 

визнання його злочином; 3) чи є необхідність у створенні нової кримінально-

правової норми, яка передбачила б відповідальність за таке діяння (чи вичерпані 

інші можливі засоби для розв’язання цієї проблеми, чи придатні для її 

розв’язання кримінально-правові засоби й наскільки вони можуть бути 

ефективними; 4) як правильно зафіксувати у кримінальному законі суть 
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криміналізованого діяння (які істотні ознаки передбачити як обов’язкові) [118]. 

Відповідний перелік відомостей акумулюється при прийнятті рішення про 

необхідність криміналізації діяння та здійснюється з метою прогнозування 

ефективності у правозастосовній діяльності. 

Загальноприйнятим підходом у кримінально-правових дослідженнях при 

висвітленні питання механізму криміналізації (декриміналізації) є розкриття 

їхніх принципів. Принципами криміналізації визнаються науково обґрунтовані і 

свідомо впроваджувані загальні правила та критерії оцінки допустимості й 

доцільності кримінально-правової новели, яка встановлює або змінює 

відповідальність за конкретний вид діянь [136]. Водночас погоджуємося з 

висновком, що найважливішим завданням теорії криміналізації, із позиції 

наукового забезпечення кримінальної нормотворчості, є розроблення теорії та 

методу перетворення від криміналізаційних приводів до підстав криміналізації, 

що відображає суспільну необхідність кримінального закону [136, с. 206-208]. 

Якщо підстави криміналізації  це справжні передумови, соціальні причини 

виникнення або зміни кримінально-правової норми, то криміналізаційні приводи 

(приводи до криміналізації)  це певні конкретні події, через які виникало 

питання криміналізації окремого діяння, що відображає дсправжню чи уявну 

(вдавану) суспільну необхідність. Остання (уявна суспільна необхідність) 

пов’язана з переоцінкою соціально регулятивних можливостей кримінальної 

репресії. Суть «підстави криміналізації» полягає в тому, що в ній відображається 

суспільна необхідність використовувати регулятивні і превентивні можливості 

кримінального права стосовно певних суспільних відносин. Привід же до 

криміналізації  це одинична подія, що послугувала поштовхом для запуску 

механізму криміналізації [136, с. 208]. Проте слід враховувати, що така подія в 

окремих випадках може носити високий ступінь ймовірнісного характеру. 

Досить часто спостерігається ситуація, коли після оцінки пережитих резонансних 

суспільно небезпечних діянь, громадськість намагається вжити необхідних дій із 

метою запобігання у майбутньому схожим вчинкам у виді створення нової 

кримінально-правової заборони чи посилення відповідальності за злочин, який 
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уже передбачений у ККУ, переоцінюючи вплив соціально-регулятивних 

можливостей кримінальної репресії.  

М.І. Хавронюк виокремлює такі приводи до криміналізації: 1) необхідність 

виконання зобов’язань за міжнародними договорами, ратифікованими ВРУ; 

2) необхідність створення правових механізмів утвердження й забезпечення прав 

і свобод людини як головного обов’язку держави (ст. 3 Конституції України); 

3) необхідність забезпечення реалізації певних положень законів; 4) результати 

кримінологічних досліджень щодо динаміки та поширеності певного діяння, які 

обґрунтовують необхідність його караності; 5) громадська думка [63, с. 65-66]. 

Погоджуємося з висновком О.О. Житного, що міжнародно-правові зобов’язання 

не мають визнаватися підставою кримінально-правової заборони. Вони 

відіграють роль зовнішніх причин, які спонукають законодавця до розгляду 

питань про доцільність встановлення кримінальної караності. Тому в системі 

детермінант криміналізації, міжнародно-правова зумовленість заборони є 

приводом до криміналізації [69, с. 308]. 

Визнаємо, що такі суспільні процеси як: 1) виникнення або істотний 

розвиток нової групи суспільних відносин, що відбувається на базі економічного 

або технічного прогресу; 2) виявлення шкідливих наслідків діяльності людей; 

3) істотна й раптова зміна соціальної, економічної чи політичної обстановки 

через збройні конфлікти, війну, стихійне лихо та інші події, що може зумовити 

потребу превентивної криміналізації [136, с. 205], мають доповнити 

вищезазначений перелік передумов до криміналізації. Водночас поєднання 

різних чинників і різних за походженням приводів до криміналізації свідчить про 

додаткову аргументованість та об’єктивну потребу розгляду питання на 

законодавчому рівні.  

Оскільки підставою криміналізації визнається зумовлена змінами 

соціальної, економічної або політичної обстановки справжня потреба в тій чи 

іншій кримінально-правовій новелі, виникає необхідність застосування 

кримінально-правових заходів до певної групи суспільних відносин [62, с. 52]. 
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За наявності приводів до криміналізації єдиною підставою криміналізації 

діянь є відповідний ступінь і характер їхньої суспільної небезпеки, який 

характеризується здатністю заподіювати об’єктам кримінально-правової 

охорони (а не будь-яким іншим об’єктам) істотну (а не будь-яку іншу) шкоду [63, 

с. 66]. 

Із урахуванням зазначеного можна зробити висновок, що механізм 

криміналізації полягає в оцінці діяння (яке зумовлено приводами до 

криміналізації та характеризується здатністю заподіяння істотної шкоди об’єктам 

кримінально-правової охорони або створення реальної загрози заподіяння такої 

шкоди) стосовно відповідності принципам криміналізації (як науково 

обґрунтованим критеріям), що здійснюється з метою встановлення доцільності 

кримінальної протиправності. 

У доктрині кримінального права традиційним підходом визнається 

використання класифікації принципів криміналізації (декриміналізації) 

Г.А. Злобіна, які об’єднані у дві групи: 1) соціальні й соціально-психологічні; 

2) системно-правові [136, с. 215].  

Теорії кримінального права відомий і ряд інших спроб визначення 

класифікацій принципів криміналізації (декриміналізації). Наприклад, 

Ю.В. Баулін визначає систему принципів криміналізації суспільно небезпечних 

діянь, групуючи їх у такі блоки: 1) соціальні й соціально-психологічні принципи 

криміналізації, а саме – принцип суспільної небезпечності, який встановлює, що 

доцільною є криміналізація лише того діяння, суспільна небезпечність якого (з 

позиції кримінального права) досить висока; 2) принципи, що виражають 

суспільну необхідність і політичну доцільність установлення кримінальної 

відповідальності. До них можна віднести принципи, які забезпечують соціальну 

адекватність криміналізації, її допустимість із точки зору основних 

характеристик соціальних систем і процесів суспільного розвитку, відповідності 

кримінально-правової норми рівню, характеру суспільної свідомості та стану 

суспільної думки тощо; 3) принципи, зумовлені вимогою внутрішньої логічної 

несуперечності системи норм кримінального права, або несуперечності норм 
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матеріально-процесуального права або норм кримінального та інших галузей 

права (конституційного, цивільного, господарського, трудового тощо) [21, с. 24-

25]. 

Наведена класифікація принципів криміналізації передає основну суть 

вимог у процесі криміналізації, і її формування відбувалося, на нашу думку, із 

урахуванням класифікації Г.А. Злобіна. Подальше дослідження криміналізації 

підкупу виборця чи учасника референдуму здійснюватимемо через призму 

принципів криміналізації, ураховуючи вищезазначені підходи, відбиті у 

юридичній літературі. 

Так, група соціальних і соціально-психологічних принципів криміналізації 

включає: принцип суспільної небезпечності; відносної поширеності діяння; 

домірності позитивних і негативних наслідків криміналізації; кримінально-

політичної адекватності криміналізації. Натомість системно-правові принципи 

охоплюють дві підгрупи принципів: а) загально-правові  принцип 

конституційної адекватності; принцип системно-правової несуперечливості 

криміналізації конкретного діяння; принцип міжнародно-правової необхідності і 

допустимості криміналізації; принцип процесуального здійснення 

переслідування; б) кримінально-правові  принцип безпробільності і 

ненадмірності кримінально-правової заборони; принцип визначеності та єдності 

термінології; принцип повноти складу; принцип домірності санкції й економії 

репресії [136, с. 215-241]. 

Розкриття принципів криміналізації того чи іншого діяння відображають 

взаємозв’язок подій і тенденцій соціальної реальності, які через систему критеріїв 

доводять чи спростовують потребу встановлення кримінально-правової 

заборони, та, відповідно, й доцільність караності за вчинене діяння. 

Разом із тим об’єктивна вимога полягає в послідовному й системному 

застосуванні всієї системи принципів криміналізації до конкретного діяння в 

комплексі, після чого може визнаватися достатнім приводом, обґрунтованим для 

прийняття кримінально-правової заборони певного діяння чи скасування чинної 

кримінально-правової норми. 
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Розкриття системи принципів криміналізації щодо діяння, що має приводи 

до криміналізації або внесення змін до чинної кримінально-правової норми, 

обов’язково потребує здійснення попередньої оцінки дії норми в царині 

правозастосування та узгоджуваної з іншими субінститутами, інститутами й 

галузями права в цілому, виключення випадків прийняття соціально 

необґрунтованих та «мертвих» (неефективних) норм кримінального 

законодавства. 

Значної уваги щодо криміналізації суспільно небезпечної поведінки 

зазнають і суспільні відносини у сфері виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини та громадянина (Розділ V Особливої частини ККУ), з-

поміж яких особливо інтенсивній криміналізації піддаються суспільно 

небезпечні діяння, пов’язані із правопорушеннями у виборчій системі [121, с. 7]. 

Принцип суспільної небезпечності. Відповідно до положень ККУ 

криміналізованим може бути лише діяння, яке є суспільно небезпечним, при 

цьому суспільна небезпечність визначається його здатністю заподіювати істотну 

шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [63, с. 68]. У сфері 

правотворення суспільна небезпека є ключовою підставою для криміналізації чи 

декриміналізації тих чи інших діянь, що враховується законодавцем під час 

побудови законодавчих конструкцій складів злочинів та визначення виду і 

розміру покарання за їхнє вчинення [161, с. 9].  

Суспільну небезпечність діяння як реальний компонент об’єктивної 

дійсності можна вважати одним із засобів відтворення змісту, структури й 

системи його властивостей (об’єктивних і суб’єктивних), що проявляється у: 

а) спрямованості такого діяння на охоронювані законом (у тому числі 

кримінальним) соціальні цінності; б) об’єктивізованому назовні психічному 

ставленні особи до цих цінностей, що визнається посяганням на них; 

в) «негативній зміні» змісту цих цінностей; г) вираженому в певних 

характеристиках взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних властивостей такого 

діяння та ґ) відображенні ними рівня, досягнення якого зумовлює визнання 

суспільно небезпечного діяння злочином певного виду [22, с. 717]. 
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Суть виборів та референдуму як форм безпосередньої демократії 

проявляється під час реалізації волі громадян  безпосереднього волевиявлення 

у формі голосування. На відмінну від інших форм демократії, ці інститути 

передбачають безпосереднє прийняття рішення з предмету голосування [105, 

с. 8]. Всеукраїнський референдум є способом здійснення влади безпосередньо 

українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами 

України рішень із питань загальнодержавного значення шляхом таємного 

голосування в порядку, визначеним ЗУ «Про всеукраїнський референдум» 

2012 р. (Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням КСУ № 4-р/2018 від 

26.04.2018 р.) [151]. Проведення референдуму оцінюється як реальна можливість 

втілювати рішення, що прийняті безпосередньо українським народом у сучасне 

політичне і економічне життя, що сприятимуть подальшому розвитку 

громадянського суспільства в Україні [152]. Референдум також є одним із 

основних інструментів реалізації права народного суверенітету й легітимізації 

владних рішень, що здійснюється як шляхом прийняття законів під час 

референдуму, так і шляхом підтвердження рішень органів державної влади з 

питань, що належать до виняткової компетенції референдумів через надання їм 

вищої юридичної сили [58]. Проте референдум може бути використаний народом 

як противага рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, що 

не задовольняють інтереси громадян [141]. 

Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом 

безпосереднього здійснення влади Українським народом [158]. Вибори в 

конституційному праві визнаються як спосіб формування державної влади, 

органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їх посадової 

особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і визначення такого 

голосування встановленням більшості голосів [167, с. 72]. Ураховуючи дефініції 

зазначених форм безпосередньої демократії, випливає, що в разі вчинення 

суспільно небезпечних діянь у виді підкупу виборця або учасника референдуму, 

відбувається посягання на формування державної влади, органу місцевого 

самоврядування або наділення повноваженнями їх посадової особи (на виборах) 
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або посягання на прийняття рішень з питань загальнодержавного значення (на 

референдумах). Тобто має місце посягання на реалізацію виборчих прав 

громадян України або реалізацію права голосу під час всеукраїнського чи 

місцевого референдуму, що має наслідком вплив на рішення, прийняті в 

зазначених формах безпосередньої демократії у виді невідповідності результатів 

виборів справжньому волевиявленню громадян або прийняття рішення 

загальнодержавного чи місцевого значення, що не представляють спільні 

інтереси населення територіальних громад. 

М.І. Мельник доречно акцентує увагу на тому, що внаслідок правопорушень 

у сфері виборчого процесу через порушення виборчих прав громадян 

здійснюється протиправний вплив на результати виборів  до представницьких 

органів та на виборні посади можуть потрапити особи, які фактично не були до 

них (на них) обрані, і навпаки, можуть не потрапити кандидати, які отримали чи 

(за умови дотримання норм закону при проведенні виборів) могли б отримати 

підтримку більшості виборців. У результаті цього окремі органи державної влади 

чи органи місцевого самоврядування можуть виявитися фактично 

нелегітимними. І чим масштабнішим є характер таких правопорушень, тим 

більша ймовірність незаконного заволодіння представницькими мандатами 

(фактично – захоплення (крадіжки) влади). Тобто за таких обставин народ 

перестає бути джерелом влади – ним стають порушники виборчого процесу, 

незаконно привласнюючи повноваження народу щодо формування органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування [119, с. 4]. 

Одним із найганебніших результатів застосування політтехнологій за 

останнє десятиліття стало утвердження серед широкого загалу громадян стійкого 

переконання у непрозорості, «ринковості» виборчих та референдних процедур, 

незаконному (подекуди кримінальному) характері їхнього фінансування 

конкуруючими політичними елітами та фінансово-промисловими кланами задля 

досягнення вузькокорпоративних владних цілей [59, с. 3]. Так, під час 

спостереження міжнародної місії за позачерговими виборами народних депутатів 

України, відзначається про отримання великої кількості підтверджених 
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повідомлень про підкуп виборців та передачу товарів або надання послуг особам 

або групам осіб за кошти кандидатів (станом на 18 жовтня 2014 р. в процесі 

розслідування перебуває 141 справа про підкуп виборців) [125]. МВС України 

станом на 24 жовтня 2014 р. під час цієї ж виборчої кампанії з позачергових 

виборів народних депутатів звітувало, що зареєстровано понад 400 кримінальних 

проваджень [142]. 

У звіті міжнародних спостерігачів зазначено, що під час проведення 

місцевих виборів у 2015 р. фіксувалися повідомлення зі звинуваченнями в 

підкупі голосів виборців, а також спостерігалися випадки, коли кандидати 

роздавали продуктові набори виборцям із низьким рівнем доходів напряму або 

через благодійні організації [123]. 

Аналіз ситуації щодо реалізації виборцями свого права під час виборчих 

процесів загальнодержавних та місцевих виборів в Україні свідчить про те, що на 

свободу прийняття рішення виборцями постійно здійснюється протиправний 

вплив. Головною проблемою залишається підкуп виборців, що часто стає 

визначальним чинником, який впливає на результати виборів [149]. Як звітують 

громадські організації, однією з головних технологій на виборах залишається 

технологія легального підкупу виборців – тобто надання виборцям послуг чи 

товарів на безкоштовній основі або за зниженими цінами, вартість яких не 

перевищує допустимої законом норми  160 гривень [46]. 

Істотним чинником, що визначає обсяг і характер криміналізації посягань на 

конституційні права громадян, є характер і ступінь суспільної небезпечності 

відповідних посягань, які, своєю чергою, залежать від тяжкості шкоди, завданої 

цими посяганнями, від ступеня їхньої поширеності та від їхньої динаміки [136, 

с. 255]. Ураховуючи це, наступним розглянемо принцип відносної поширеності 

діяння. Особливість «відносної поширеності» полягає в тому, що існує нижня 

межа та верхня кількісна межа, що як вимога встановлюється до поширеності 

певного виду діянь, які підлягають криміналізації. Так, як зазначається у 

літературі, принцип відносної поширеності в контексті нижньої межі полягає в 

тому, що діяння, яке підлягає криміналізації, повинно бути більш-менш 
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поширеним. Верхня кількісна межа для суспільно небезпечних актів поведінки 

полягає в тому, що вони не можуть бути надзвичайно широко поширеними. 

Оскільки будь-яка спроба криміналізувати занадто поширені форми поведінки 

була б, безсумнівно, дисфункціональною, адже результат вийшов би за межі 

практичних можливостей правоохоронної системи [136, с. 218]. 

Отже, принцип відносної поширеності полягає в повторюваності діяння, у 

його інтенсивних проявах, які мають бути між двома крайнощами, не бути 

водночас надто масовим явищем, з іншого  повинні існувати як прояв типової 

поведінки. 

У попередній редакції ст. 160 ККУ «Порушення законодавства про 

референдум» підкуп був визначений як альтернативний спосіб перешкоджання 

вільному здійсненню реалізації права на участь у референдумі. У редакції ст. 160 

ККУ від 14.10.2014 р. підкуп є суспільно небезпечним діянням, яке охоплює 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання НВ (ч. 1), а так само пропозицію, 

обіцянку або надання НВ (ч. 2). Тому, із урахуванням нового змісту кримінально-

правової норми, аналіз статистичної звітності щодо поширеності підкупу 

виборця чи учасника референдуму вважаємо необхідним розпочати з 2015 р. 

Згідно зі статистичними звітами ГПУ у 2015 р. зафікосане вчинення 46 

злочинів, за якими повідомлення про підозру було вручено 16 особам. У 2016 р. 

та 2017 р. зареєстровано по 15 кримінальних проваджень щорічно [67, 65, 66]. 

Кримінальних проваджень у 2015 р. обліковано втричі більше, ніж у 

подальші роки (2016, 2017), що пояснюється проведенням дострокових виборів 

Президента України у травні 2014 р. та проведенням понад 300 місцевих виборів 

[124], а також позачергових виборів народних депутатів у жовтні 2014 р. Крім 

цього проводилися місцеві вибори в 2015 р. Не викликає сумнівів, що 

поширеність таких діянь як підкуп виборця та учасника референдуму перебуває 

в тісному зв’язку з процесом проведенням виборів та референдуму.  

У звітах судової влади спостерігаємо схожу тенденцію. У 2015 р. надійшло 

50 проваджень, що стосувалися порушення виборчих та референдних процесів 

(ст.ст. 157 – 160 ККУ), у 2016 р. – налічувалось 31 провадження, у 2017 р. – 21 
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кримінальне провадження [72, 73, 74]. При здійсненні статистичного аналізу 

недоліком є те, що у звітах судів про розгляд матеріалів кримінального 

провадження не виокремлюються показники стосовно кожного зі злочинів проти 

виборчих і референдних прав. Сказане стосується також і підкупу виборців чи 

учасників референдуму. 

В інших джерелах зазначається, шо серед 442 досудових розслідувань, 

зареєстрованих за фактами, що мали місце на чергових місцевих виборах 2015 р., 

підкуп виборців є безумовним лідером. За ст. 160 ККУ було розпочато 159 

проваджень. Навіть, порівняно з кількістю зареєстрованих проваджень, кількість 

проваджень, доведених до суду з обвинувальними актами, за цією категорією 

справ є критично малою [97]. За статистичними звітами ДСА з 2015 по 2017 роки 

включно було засуджено лише 32 особи [172]. 

Принцип домірності позитивних і негативних наслідків криміналізації. 

Криміналізація зумовлюється необхідністю «пожертвування» одними інтересами 

суспільства заради інших – більш значущих. І звертатись до криміналізації слід 

тоді, коли інших способів впливу не існує, коли застосування альтернативних 

методів соціального регулювання, не пов’язаних із кримінальною репресією, є 

неефективним [16, с. 92].  

Оскільки відповідальність за підкуп виборця чи учасника референдуму, 

залежно від виду складу злочину, може реалізовуватись у виді покарань від 

штрафу до позбавлення волі на певний строк, то негативні наслідки 

криміналізації здатні утворювати досить широкий спектр. Так, негативними 

наслідками криміналізації діяння, за яке передбачається покарання у виді 

позбавлення волі, визначаються: заподіяння економічних збитків державі; при 

перебуванні у ув’язненні протягом тривалого часу засуджені частково втрачають 

професійні навички; зростають видатки держави на утримання одного 

засудженого та утримання закладів позбавлення волі; руйнуються 

міжособистісні зв’язки засудженого; поширюється субкультура, що існує в 

місцях позбавлення волі; втрачається здоров’я та виникає ризик розвитку 

інфекційних хвороб тощо [184].  
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У пояснювальній записці до проекту ЗУ «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення 

виборчих прав громадян)» визначається, що гуманізація кримінального 

законодавства за порушення виборчих прав громадян та невиправдано м’яке 

кримінальне покарання призвели до активного протиправного впливу на 

волевиявлення громадян та результати виборів, що негативно впливає на 

політичні процеси в державі [145]. Тому, із метою забезпечення додаткового 

захисту виборчих прав громадян, здійснюється посилення відповідальності за 

їхнє порушення. Задля недопущення повторення негативних наслідків під час 

проведення наступних виборів та референдумів пропонується підвищити санкції 

за окремі злочини, насамперед вчинені за змовою з членом виборчої комісії 

(комісії з референдуму) та групою осіб [80]. На наш погляд, посилення 

кримінальної репресії, як доводять історико-правові дослідження з 

кримінального права, не є ефективним засобом та часто не дає відчутних 

результатів у протидії злочинності. Слід робити акцент на запобіганні проявам 

злочинних посягань у спосіб створення таких умов виборчого чи референдного 

процесу, які б унеможливлювали або, принаймні, мінімізували б поширення 

підкупу виборців чи учасників референдуму. 

Оскільки висловлювання громадської думки у процесі референдуму чи 

виборів є підставою прийняття важливих рішень у політичній, соціальній, 

економічній сферах, було б доцільно, із метою мінімізації впливу фінансових 

капіталів на інститути безпосередньої демократії, обмежити грошові витрати з 

боку державних органів та приватних осіб [58]. З огляду на актуальність 

зазначеної думки розглянемо це питання більш детальніше. 

Підкуп виборців, крім порушення виборчих прав громадян, як правило, 

безпосередньо пов’язаний із порушенням встановленого законом порядку 

фінансування виборів. Адже для нього не можуть використовуватися кошти, які 

офіційно перераховуються у виборчі фонди партій (блоків) та кандидатів чи 

виділяються на підготовку та проведення виборів із державного бюджету. Підкуп 
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здебільшого здійснюється за так звані тіньові кошти, які здобуваються у спосіб 

вчинення злочинів [119, с. 34]. 

У звіті ММСВ щодо позачергових виборів Президента України (2014 р.) 

визначено як зауваження, що закон про вибори не встановлює обмежень щодо 

розміру витрат на передвиборну агітацію. Незважаючи на те, що розмір 

добровільних пожертв фізичних осіб до виборчого фонду кандидата обмежений, 

кількість коштів, які кандидат або партія, що висунула кандидата, можуть 

витрачати на президентську кампанію, не обмежується. Вимоги щодо звітування 

кандидатами про витрати на проведення передвиборної агітації до дня 

голосування не закріплені [124, с. 11]. Численні зміни до закону про вибори, 

прийняті у 2014 р., не врахували попередніх рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та 

Венеціанської комісії щодо фінансування передвиборних кампаній [86, п. І.2.3].  

У ЗУ «Про вибори народних депутатів України» встановлено розмір 

виборчих фондів, із яких усі фінансові витрати на проведення виборчої кампанії 

повинні сплачуватись шляхом безготівкового переказу. Жодних обмежень щодо 

пожертвувань фізичних осіб не встановлено, а питання здійснення пожертвувань 

в негрошовій формі не врегульоване. Тому система контролю за фінансуванням 

виборчих кампаній залишається слабкою, вимоги щодо публікації партіями та 

кандидатами звітів про отримання пожертв та витрати під час виборчого процесу 

недостатньо конкретизовані [125]. 

Під час проведення місцевих виборів у 2015 р. міжнародні спостерігачі 

зазначали, що використання великих виборчих фондів деякими кандидатами в 

поєднанні з відсутністю граничної межі витрат на проведення передвиборної 

агітації суттєво перешкодило забезпеченню однакових умов для всіх кандидатів 

під час виборчої кампанії. Витрати на політичну рекламу, зроблені до початку 

реєстрації кандидатів, не були внесені до жодного звіту, що викликало 

стурбованість із приводу ймовірного широкого використання незадекларованих 

коштів. Відсутність механізму проведення перехресної перевірки та санкцій 

послабила ефективність нагляду за фінансуванням передвиборної агітації [123]. 
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Внесені зміни щодо фінансування виборчої кампанії не стосуються 

фінансування кампанії на місцевих виборах, що вказує на потребу проведення 

гармонізації законодавства про місцеві вибори з новим законодавством про 

фінансування політичної діяльності. Режим фінансування виборчої кампанії на 

місцевих виборах повинен відповідати міжнародним стандартам, у тому числі 

Рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи 2003 (4) щодо Загальних правил 

проти корупції у фінансуванні політичних партій і виборчих кампаній. Зокрема, 

слід розглянути можливість вжиття заходів щодо зниження витрат на 

передвиборчу агітацію [126]. Прийняття до уваги відповідних зауважень і 

рекомендацій щодо фінансування виборчого процесу утворюватиме належний 

баланс між позитивними і негативними наслідками криміналізації підкупу 

виборців, учасників референдуму. 

Принцип кримінально-політичної адекватності криміналізації 

перебуває в прямому зв’язку з розвитком сучасної кримінально-правової 

політики, яка гостро реагує на соціальні процеси та відносно швидко піддається 

змінам курсу політичного життя країни [176, с. 54]. Складовою мети 

кримінально-правової політики є зниження обсягів злочинної поведінки за 

допомогою мінімальних витрат примусових засобів. При цьому вказана мета є не 

тільки віддзеркаленням її рухомого мотиву, але й фіксує межі можливостей 

кримінально-правової політики [24, с. 257]. 

Кримінально-політична адекватність криміналізації підкупу виборців, 

учасника референдуму обґрунтовується поширенням політтехнологій, що 

розраховані на досягнення потрібного результату через надання НВ виборцям, 

учасникам референдуму. У суспільстві закріпилось сприйняття підкупу на 

виборах як «вигідна» угода, у якій зацікавлені обидві сторони. Відповідна 

ситуація потребувала термінового урегулювання з метою максимально можливої 

мінімізації зазначених суспільно небезпечних дій.  

Аналіз зарубіжного законодавства (про що йтиметься у підрозділі 1.2) 

засвідчує, що кримінально-правова політика ряду європейських держав 

спрямована на неухильне дотримання принципів виборчого і референдного 
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процесів. Тому серед переліку кримінально-правових заборон визначена 

відповідальність тих, хто піддається підкупу, а також тих, хто його ініціює. Саме 

ці основні чинники зумовили прийняття рішення на законодавчому рівні про 

застосування заходів кримінальної репресії до тих осіб, які шляхом підкупу 

нівелюють процес виборів і референдуму в Україні. 

Загально-правові принципи криміналізації. Принцип конституційної 

адекватності. Криміналізація порушення виборчих прав повинна розглядатися 

як одна з гарантій дотримання відповідних прав громадян, засобом їхнього 

захисту від найбільш небезпечних посягань. Відповідно, обсяг і межі 

криміналізації тісно пов’язані з обсягом і характером законодавчо (перш за все 

конституційно) закріплених прав громадян. Конкретний обсяг і характер 

криміналізації визначається, по-перше, змістом прав громадян, поставлених під 

кримінально-правову охорону, і, по-друге, критеріями криміналізації, тобто 

умовами, за яких порушення цих прав вважаються злочинними [136, с. 252, 256-

257]. 

У ст.ст. 5, 38 та 69 Конституції України закріплено, що єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, 

референдум та інші форми безпосередньої демократії. Громадяни наділяються 

правом брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. Згідно зі ст. 71 Конституції України, 

вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є 

вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. У відповідній нормі також закріплено важливий 

постулат, що виборцям гарантується вільне волевиявлення. 

КСУ в Рішенні від 26 лютого 1998 р. № 1-рп/98 сформував правову позицію, 

відповідно до якої за змістом ст.ст. 38, 70, 71, 76, 141 Конституції України 

сутністю виборчого права є право громадян України вільно обирати й бути 

обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це 

право є загальним, рівним і прямим. Основоположні принципи загального, 
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рівного і прямого виборчого права, вільне і таємне волевиявлення громадян 

України на виборах народних депутатів України становлять конституційну 

основу правового регулювання виборчого процесу [160, 168]. 

Закріплені приписи у ст.ст. 5, 38, 69, 71 Конституції України спрямовані на 

забезпечення вільного волевиявлення виборців та учасників референдуму. Норми 

Конституції України є нормами прямої дії (ч. 3 ст. 8 Конституції України), а 

механізм реалізації  вільного волевиявлення визначений у ряді норм різних 

галузей законодавства, тому при захисті відповідного права існує необхідність 

врахування додаткової регламентації положень у інших законах. 

Принцип системно-правової несуперечливості криміналізації 

конкретного діяння. Оскільки диспозиція ст. 160 ККУ є бланкетною, при її 

застосування виникає об’єктивна необхідність звернення до положень ЗУ «Про 

Всеукраїнський референдум» (із обов’язковим урахуванням того, що він 

визнаний неконституційним), «Про вибори Президента України» [148], «Про 

вибори народних депутатів» [147], «Про місцеві вибори» [156], «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [155] та інших нормативних актів, передусім зі сфери 

конституційного права.  

Для того, щоб у державі вибори виступали формою реалізації народного 

суверенітету, потрібно, щоб вони відбувалися на основі демократичних 

принципів, серед яких виокремлюють базові (принцип вільних виборів, принцип 

рівних виборів, принцип загальних виборів, принцип прямих виборів, принцип 

таємного голосування). Доречно зазначити, що виборча спадщина Європи 

спирається на такі п’ять принципів виборчого права як загальність, рівність, 

вільність, таємність і безпосередність, на які опирається демократичне 

суспільство у проведенні виборчих процесів і від яких жодна європейська 

держава відхилятися не може [82]. Існують також додаткові принципи, які не 

мають універсального характеру (принцип гласних виборів, принцип 

неупередженості владних структур до різних суб’єктів виборчого процесу, 

принцип свободи агітації, принцип рівності суб’єктів виборчого процесу) [29, 

с. 37]. 
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Принцип вільних виборів полягає в тому, що виборець повинен сам 

вирішувати питання про участь чи неучасть у виборах, а у разі участі – про міру 

залучення до виборів. Принцип вільних виборів передбачає, що «… в процесі 

їхньої організації і проведення повністю виключається будь-який примус щодо 

участі або неучасті як у виборах у цілому, так і власне у самій процедурі 

голосування, а також виключається тиск на виборця при визначенні ним, як йому 

голосувати на виборах» [32, с. 92]. Відтворення цього принципу безпосередньо 

відбулось у ст. 160 ККУ, що забороняє такий вплив на виборця чи учасника 

референдуму як висловлення пропозиції, обіцянки або надання НВ за відмову від 

участі в голосуванні як порушення принципу вільних виборів або вільної участі 

в референдумі. 

Принцип рівних виборів полягає в тому, що виборці повинні мати рівні 

можливості впливу на результати виборів [29, с. 38]. Рівне право голосу полягає 

в тому, що кожний учасник голосування має один голос. Рівне право голосу 

перекликається з однократністю голосування. Голосування на виборчій дільниці 

(дільниці референдуму) більше одного разу є прямим порушенням принципу 

рівних виборів або рівного права голосу. Прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи НВ за 

голосування більше одного разу тягне відповідальність за ст. 160 ККУ. 

Принцип прямих виборів або прямого волевиявлення. Волевиявлення 

громадян має відбуватися безпосередньо і особисто. Формування органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування визначено безпосередньо 

виборцями. Згідно з принципом прямих виборів «… між виборцями і кандидатом 

на виборну посаду немає ніяких проміжних інстанцій, що опосередковують 

волевиявлення виборців» [47, с. 268]. 

Порушення принципу прямих виборів або прямого волевиявлення на 

референдумі так само відображається у диспозиції ч. 1 ст. 160 ККУ та полягає у 

прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником 

референдуму для себе чи третьої особи НВ за вчинення чи невчинення будь-

яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією виборчого права або права 
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голосу. Передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на 

референдумі) іншій особі також порушує вимоги прямого волевиявлення. 

Кожний учасник всеукраїнського референдуму повинен голосувати на 

референдумі особисто. Голосування за інших осіб чи передача учасником 

всеукраїнського референдуму права голосу будь-якій іншій особі забороняється 

[151]. 

Під впливом пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником 

референдуму НВ голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від 

такого голосування (ч. 1 ст. 160 ККУ) та голосування за окремого кандидата на 

виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної партії 

або відмова від такого голосування (ч. 2 ст. 160 ККУ) є порушенням принципу 

таємного голосування. Згідно з цим принципом передбачається недопустимість 

будь-якого нагляду і контролю за волевиявленням виборців, реальна свобода акту 

голосування. Тому будь-яка спроба порушити принцип таємного голосування 

має на меті здійснення впливу на волевиявлення виборців і спотворення його 

результатів [29, с. 41].  

Принцип міжнародно-правової необхідності і допустимості 

криміналізації. Визначення характеру суспільно небезпечних діянь, які можуть 

утворювати об’єктивну сторону підкупу виборця чи учасника референдуму, 

здійснюється через використання єдиного наскрізного термінопоняття 

«неправомірна вигода». Це є наслідком імплементації міжнародно-правових 

договорів у спосіб трансформації стандартів Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією [99]. 

Імплементація норм міжнародного кримінального права можлива шляхом 

інкорпорації або трансформації. Під інкорпорацією розуміється майже дослівне 

внесення міжнародно-правової норми у внутрішнє право. Разом із тим навіть, при 

інкорпорації немає повної ідентичності положень національного права з 

міжнародним кримінальним правом. Пов’язано це, у першу чергу, із тим, що в 

міжнародно-правових документах, як правило, визначається склад злочину без 

вказівки санкцій за його вчинення. При трансформації норми міжнародного 
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кримінального права враховуються у внутрішньодержавному законодавстві або 

в меншому обсязі, або навпаки – до норми міжнародного кримінального права 

додаються додаткові ознаки. Можлива і така ситуація, коли за одними ознаками 

норма міжнародного кримінального права звужується і одночасно за іншими 

ознаками розширюється [77, с. 42-43]. 

Найбільш поширеним у кримінальному праві України є спосіб імплементації 

міжнародного права, який передбачає зміну кримінального законодавства на 

виконання міжнародних зобов’язань, це – трансформація (перетворення). 

Перевагами зазначеного способу є, по-перше, те, що він дозволяє врахувати 

специфіку національної кримінально-правової системи та структури 

внутрішнього кримінального законодавства. По-друге, він дозволяє узгодити 

положення міжнародно-правових актів у процесі їхньої імплементації в 

національне кримінальне законодавство з тим, щоб створена таким чином новела 

не стала «мертвою» нормою, не суперечила вже існуючим правовим приписам. 

По-третє, застосування саме цього способу тим більш актуальне, якщо взяти до 

уваги, що міжнародні документи, які мають кримінально-правовий зміст, 

створюються фахівцями не з кримінального права, а з міжнародного або 

міжнародного гуманітарного права [69, с. 303-304]. 

З’ясування змісту принципу міжнародно-правової необхідності і 

допустимості криміналізації підкупу виборця й учасника референдуму слід 

розпочати, на наш погляд, зі ст. 21 Загальної декларації прав людини від 10 

грудня 1948 р., відповідно до змісту якої кожна людина має право брати участь в 

управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних 

представників. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна 

виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись 

при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж 

через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування [70]. 

Відповідно до ст. 25 (b) Міжнародного пакту про громадянські й політичні 

права, який ратифіковано 19 жовтня 1973 р., кожному громадянину без 

необґрунтованих обмежень гарантується право й можливість голосувати та бути 
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обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального 

й рівного виборчого права при таємному голосуванні та забезпечують свободу 

волевиявлення виборців [127]. 

Згадується про право на вільні вибори й у ст. 3 першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого 17 

липня 1997 р. [138]. 

У преамбулі до Конвенції про політичні права жінок, яка ратифікована 15 

листопада 1954 р., зазначається, що кожна людина має право брати участь в 

управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників 

і право рівного доступу до державної служби в своїй країні [91]. 

Отже, забезпечення свободи волевиявлення як реалізації можливості 

самовизначення посідає чільне місце у міжнародних договорах як вектор 

належної практики захисту політичної свободи. 

Принцип процесуального здійснення переслідування передбачає 

процесуальну можливість здійснення кримінального провадження відповідно до 

встановлених процесуальних правил та вимог КПК. 

При доказуванні факту отримання НВ виникає низка складнощів, пов’язаних 

з тим, що: неможливо отримати докази іншим шляхом, без проведення НСРД; 

пропозиція або надання НВ здійснюється зацікавленою особою, яка також несе 

кримінальну відповідальність, що ускладнює його розкриття та подальше 

розслідування цього виду злочинів, особливо з огляду на його конфіденційність; 

одержання НВ в завуальованій формі з метою приховування ознак злочину; 

одномоментність дії при наданні-одержанні НВ, відсутність традиційних слідів 

злочину [28, с. 36-37]. Особливість підкупу виборця чи учасника референдум 

також полягає в тому, що може мати місце як прямий, так і непрямий підкуп [83]. 

У висновку ГНЕУ на проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із 

стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» щодо 

криміналізації пропозиції чи обіцянки надання НВ, а також прийняття пропозиції 

або обіцянки надання НВ (на той час планувалось внести зміни до ст.ст. 354, 368, 
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368-3, 368-4, 369, 370 ККУ) зазначалося: вчинення таких дій може свідчити лише 

про наявність наміру, думки отримати НВ, що саме по собі не утворює склад 

злочину (ст. 11 ККУ). І лише у випадку, якщо той, хто пропонує НВ та той, кому 

її пропонують, доходять певної домовленості про умови та способи реалізації 

їхнього «спільного плану», такі дії можна розглядати як готування до злочину. 

Але довести або спростувати таку домовленість на практиці майже неможливо 

[43]. Тому реалізація відповідного принципу щодо процесуального здійснення 

переслідування підкупу, безумовно, є актуальною для застосування кримінально-

правової норми, передбаченої ст. 160 ККУ. Почергово проаналізуємо зазначені 

аргументи.  

Так, справді, злочином є лише діяння. Це означає, що злочином не можуть 

бути визнані самі по собі почуття або побажання, вимовлені, написані чи 

виражені назовні іншим способом, у т.ч. заклики, якщо тільки при цьому не 

здійснюється посягання на національну безпеку, територіальну цілісність, 

громадський порядок, здоров’я населення, репутацію або права інших людей, 

таємницю конфіденційної інформації, авторитет і неупередженість правосуддя 

[63]. Відповідні обмеження здійснення права на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, визначені у ст. 34 Конституції України. 

Вони безпосередньо стосуються особливостей криміналізації пропозиції чи 

обіцянки надання НВ і містять відповідь на це питання. Побажання, вимовлені, 

написані чи виражені назовні іншим способом (давати слово, обіцяти, давати 

обіцянку кому-небудь; зобов’язуватися зробити щось, зарікатися [133, с. 396-

397]), якщо при цьому здійснюється посягання на права інших людей, можуть 

бути проявом злочинної поведінки. Отже, у разі, якщо той, хто пропонує НВ та 

той, кому її пропонують, доходять певної домовленості, то вчинене варто 

розглядати вже не як готування до злочину, а як закінчений злочин. 

Наприклад, у ряді європейських країн (ФРН, Австрія, Швейцарія та ін.) 

передбачена кримінальна відповідальність виборця за прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання НВ за вчинення чи невчинення будь-яких дій, 

пов’язаних із безпосередньою реалізацією свого виборчого права. Зазначені 
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обставини були взятті до уваги та розглянуті як потреба впровадження 

позитивного зарубіжного досвіду в національне законодавство, на підставі чого 

були ініційовані зміни до ст. 160 ККУ  підкуп виборця, учасника референдуму.  

У положеннях пояснювальної записки до відповідного законопроекту 

небезпідставно зазначалося, що внаслідок гуманізації відповідальності, санкції 

окремих кримінально-правових норм про злочини проти виборчих прав стали 

м’якішими, що, із урахуванням вимог КПК України та відповідних змін до ЗУ 

«Про оперативно-розшукову діяльність», зробило неможливим негласне 

виявлення та фіксування слідів цих злочинів [150]. Тому було запропоновано 

посилити відповідальність за порушення виборчих прав громадян у спосіб 

підвищення санкцій за окремі правопорушення, насамперед, вчинені за змовою з 

членом виборчої комісії (комісії з референдуму) та групою осіб, що дозволить 

здійснювати оперативно-розшукові заходи у кримінальних провадженнях за 

кваліфікованими складами кримінальних правопорушень проти виборчих прав 

громадян [80]. Разом із тим на сьогодні злочин, передбачений ч. 4 ст. 160 ККУ, є 

тяжким і щодо нього здійснення НСРД дозволяється уповноваженими 

підрозділами, що дає підстави констатувати дотримання принципу 

процесуального здійснення переслідування під час криміналізації вказаного 

злочину.  

Принцип безпробільності і ненадмірності кримінально-правової 

заборони означає, що при здійсненні криміналізації суспільно небезпечного 

діяння законодавець має уникнути двох негативних наслідків: а) залишення поза 

межами складу злочину (складів злочинів) певних проявів цього суспільно 

небезпечного діяння, та б) появи колізій у тексті КК чи зайвої конкуренції між 

його нормами [166, с. 66-67].  

Стаття 160 ККУ «Порушення законодавства про референдум», яка у 

відповідній редакції існувала з моменту прийняття ККУ й до 2014 р., 

обґрунтовано викликала ряд зауважень, на що звертали увагу як науковці [111, 

с. 366-373], так і правозастосовці. Передусім це було зумовлено невиправданою 
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конкуренцією цієї норми з іншими, пов’язаними з реалізацією виборчого права 

та права на участь у референдумі. 

Ухвалення ст. 160 ККУ в новій редакції було зумовлено нагальною 

потребою усунути штучно створену конкуренцію кримінально-правових норм, 

що з’явилася у зв’язку з прорахунками у правотворчому процесі. Так, у науково-

практичному коментарі до ст. 160 «Порушення законодавства про референдум» 

зазначалось, що положення цієї статті конкурують із відповідними положеннями 

ст.ст. 157, 158 та 159. Її збереження у КК після прийняття нової редакції цих 

статей є помилкою, яка сталася в результаті безсистемних змін кримінального 

закону в цій частині. Така ситуація вимагає невідкладного законодавчого 

узгодження положень цих статей [130, с. 428].  

Отже, фактично нова редакція ст. 160 ККУ (від 14 жовтня 2014 р.) усунула 

зайву конкуренцію кримінально-правових норм у тексті КК, що стосувалася 

перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або 

права брати участь у референдумі, поєднані з підкупом, обманом або 

примушуванням та перешкоджанням шляхом застосування насильства, обману, 

погрози, підкупу або іншим чином вільному здійсненню громадянином права 

брати або не брати участь у референдумі. У ч. 1 ст. 160 ККУ також встановлено 

кримінальну відповідальність за діяння, які раніше не вважалися злочинами, тоді 

як ч. 2 ст. 160 ККУ визначає караність діяння, яке до 23 жовтня 2014 р. 

охоплювалося змістом ч. 1 ст. 157 ККУ, що визнавала злочином, окрім іншого, 

перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або 

права брати участь у референдумі, поєднане з підкупом. Однак з ухваленням ЗУ 

№ 1703 від 14.10.2014 р. слово «підкуп» з тексту ч. 1 ст. 157 ККУ було виключене 

[95, с. 96-97]. 

У чинній редакції статті 160 ККУ відповідна заборона визначена як щодо 

надання (пропозиції, обіцянки), так і стосовно одержання (прийняття пропозиції, 

обіцянки) НВ виборцем або учасником референдуму, що оцінюється як активний 

протиправний вплив на вільну реалізацію громадянином свого виборчого права 

або права брати участь у референдумі. 
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Принцип визначеності і єдності термінології. Певною мірою проблеми 

реалізації цих політичних прав пов’язані з неефективністю законодавства, норми 

якого мають чітко позначити ознаки складу злочину, щоб уникнути 

різнотлумачення. Злочини проти виборчих прав громадян потребують особливої 

уваги законодавця в контексті термінологічної однозначності як у межах 

кримінального закону, так і разом із нормами виборчого й референдного 

законодавства [137, с. 61]. Наявність у нормі кримінального закону невдалих 

формулювань, неправильно вжитих термінів, неузгоджених із іншими 

кримінально-правовими нормами чи нормами інших галузей права положень 

тощо може сильно ускладнити чи навіть унеможливити її застосування на 

практиці, що знову-таки означатиме відсутність належної реакції держави на 

вчинення певного кола суспільно небезпечних діянь [96, с. 59-60]. 

У ст. 160 ККУ розміщена примітка у виді додаткового аутентичного 

тлумачення, відповідно до якої НВ слід розуміти кошти чи інше майно, переваги, 

пільги, послуги або нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, 

обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. Таким чином 

законодавець визначив межі дії кримінального закону щодо підкупу виборця чи 

учасника референдуму через змінну систему показників. Водночас це досить 

умовний підхід, який зручний для визначення винагороди, яка має матеріальний 

характер. Питання з оцінки вигоди у виді переваг, пільг, послуг та їхньою 

системою оцінки вартості є відкритим. З.А. Загиней зазначає, що точно 

встановити зміст поняття «неправомірна вигода» досить складно через те, що 

чинне законодавство України не визначає таких понять, як «переваги» чи 

«пільги», що є складовою дефініції «неправомірна вигода» [71, с. 302]. 

Відповідна проблематика більш детально розкриватиметься у підрозділі 2.2 цієї 

роботи під час аналізу ознак об’єктивної сторони. 

Текст ст. 160 ККУ не відповідає вимогам лаконічності. Вочевидь 

законодавець намагався відобразити у статті кримінального закону ознаки складу 

злочину та розкрити суть окремих з них через визначення переліку типових 
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варіантів дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією виборчого права або 

права голосу особи. Водночас деталізація відповідних дій є перевагою чинної 

редакції ст. 160 ККУ, на відміну від попередньої редакції ч. 1 ст. 157 ККУ, 

оскільки містить перелік дій, за вчинення або невчинення яких здійснюється 

підкуп. За відсутності такої вказівки в ч. 1 ст. 157 ККУ це викликало 

різнотлумачення [103, с. 141]. 

Законодавцем у ч. 2 ст. 160 ККУ враховано специфіку змішаної виборчої 

системи, коли голосування відбувається не тільки за окремих кандидатів, а й за 

політичні партії (кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної 

партії) на пропорційній основі, а в ч. 1 ст. 160 КК  ні. Тож маємо парадоксальну 

ситуацію, коли кримінально караним є прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання виборцем для себе чи третьої особи НВ за голосування за окремого 

кандидата на виборах або відмову від такого голосування, але ті самі дії не є 

злочином у разі голосування за політичні партії (точніше за кандидатів від 

політичної партії, місцевої організації політичної партії), про що детальніше 

йтиметься далі. Разом із тим можемо констатувати, що це є прогалиною, яку має 

усунути законодавець, адже відповідно до ч. 4 ст. 3 ККУ застосування закону про 

кримінальну відповідальність за аналогією заборонено [95, с. 99]. 

Постає питання, чому законодавець у ч. 1 ст. 160 ККУ враховує таку форму 

безпосередньої демократії як референдум, використовуючи зворот «передання 

виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі». 

Натомість у ч. 2 ст. 160 ККУ зазначається про передачу лише виборчого бюлетеня 

іншій особі, тобто відображені особливості виборчого процесу на відміну від 

диспозиції ч. 1 ст. 160 ККУ, де враховано процес проведення референдуму. Крім 

того, ані в ч. 1, ані в ч. 2 ст. 160 ККУ законодавець не врахував того, що під час 

референдуму здійснюється голосування не за кандидатів чи політичні партії, а за 

питання. Тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання учасником 

референдуму для себе чи третьої особи НВ за голосування на референдумі за 

певне питання чи проти нього, а так само пропозиція, обіцянка або надання 

учаснику референдуму за це НВ не утворюють складу злочину. Отже, зазначені 
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недоліки потребують якнайшвидшого вирішення саме на законодавчому рівні 

[95, с. 99-100]. 

Принципи домірності санкції й економії репресії. Не викликає жодних 

сумнівів, що ефективна політика боротьби зі злочинністю повинна бути 

реалістичною. Відповідно до цього постулату мають усвідомлюватися й межі 

ефективності усталених кримінально-правових засобів впливу, які, серед іншого, 

можуть бути й засобами модифікації поведінки. Передусім це стосується 

покарання, що простежується в дискусії щодо його ефективності. Відлунням 

цього є фахові суперечки про систему покарання; основні та додаткові покарання; 

розміри покарань, які передбачені не лише в санкціях норм Особливої частини, 

але й у тих межах, визначених законодавцем у положеннях Загальної частини КК 

[134, с. 66]. Як слушно зазначає Д.В. Кіріка, принцип домірності санкцій та 

економії репресії означає, що суворість покарання за вчинений злочин повинна 

відповідати вазі провини, а каральні елементи покарання обмежуватися 

справжньою суспільною потребою [84, с. 156]. 

Включення кожного складу злочину до розділу Особливої частини ККУ 

допомагає ще на рівні законопроекту, залежно від тяжкості вчиненого, визначити 

санкцію, яка співрозмірна з санкціями інших статей розділу. Разом із тим на 

прикладі чинної редакції ч. 2 ст. 160 ККУ бачимо, що законодавцем було 

посилено покарання порівняно з попередньою редакцією ч. 1 ст. 157 ККУ, у якій 

передбачалася відповідальність за аналогічні діяння.  

Б.М. Грек і Г.Б. Грек наголошують, що відмова кримінально-правової 

політики від надмірної та всеосяжної кримінальної репресії є нагальною 

економічною та соціальною потребою держави, а однією з тенденцій процесу 

гуманізації кримінального законодавства є намагання посилити ефективність 

застосування покарань, у тому числі покарань, не пов’язаних із позбавленням 

волі. Це дає можливість суду призначити саме той вид покарання, який у 

кожному конкретному випадку якнайкраще відповідає меті його застосування: 

відновлення соціальної справедливості, виправлення засудженого та 

попередження нових злочинів за рахунок необхідних заходів карального впливу 
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з боку держави [49, с. 46]. Із огляду на це, а також, зважаючи на проілюстроване 

вище збільшення покарання у санкції новішої за часом набрання чинності норми, 

абсолютно доречним є зауваження, висловлене В.А. Мисливим, що певним 

парадоксом розвитку суспільства як правової держави у сфері, яка має 

віддзеркалювати основи демократії (у сфері виборчих прав), є існування 

тенденції щодо посилення кримінальної репресії [121, с. 7]. 

Через призму сприйняття суті принципу, який розглядається, можна 

констатувати певну невідповідність чинної редакції кримінально-правової норми 

про підкуп виборця, учасника референдуму принципу домірності санкції й 

економії репресії, що відображається у порушенні правил конструювання санкцій 

ст. 160 ККУ. Указане дає підстави говорити про доцільність самостійного 

вивчення питання про визначення альтернативних покарань, не пов’язаних із 

обмеженням або позбавленням волі (здійснуватиметься у відповідному 

підрозділі роботи). 

Ураховуючи викладене, можна зробити висновок, що механізм 

криміналізації (яка є процесом і результатом водночас) полягає в оцінці діяння 

(яке зумовлено приводами до криміналізації та характеризується здатністю 

заподіяння істотної шкоди об’єктам кримінально-правової охорони або 

створення реальної загрози заподіяння такої шкоди) стосовно відповідності 

принципам криміналізації (як науково обґрунтованим критеріям), що 

здійснюється з метою встановлення доцільності кримінальної протиправності. 

 

 

1.2 Особливості регламентації кримінальної відповідальності за підкуп 

виборця або учасника референдуму за законодавством зарубіжних країн 

 

Приписи кримінального законодавства, які регламентують питання 

відповідальності за посягання на виборчі та референдні права, у різний час 

піддавалися порівняльно-правовому аналізу з боку вчених-юристів. Серед них, 

зокрема, М.О. Мягков [128], О.О. Семенюк [164], С.В. Красноголовець [98], 
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Д.О. Колодін [89, 88]. Разом із тим, зважаючи на роки здійснення наведених 

досліджень, а також на цілі, які ставили перед собою їхні автори, зарубіжний 

досвід у частині регламентації кримінальної відповідальності за підкуп виборця 

чи учасника референдуму в них було досліджено лише фрагментарно.  

Для зручнішого систематизування порівняльно-правових аспектів під час 

аналізу приписів зарубіжних країн, у яких передбачається відповідальність за 

підкуп виборця або учасника референдуму, подальше розкриття вказаних питань 

здійснюватимемо в межах окремих узагальнюючих питань.  

Значущість компаративістики в дослідженні питань кримінальної 

відповідальності за підкуп виборця чи учасника референдуму та коло 

зарубіжних держав, кримінальне законодавство яких, розглядається. 

Важливість такого компоненту нашого дослідження як регламентація 

кримінальної відповідальності за підкуп виборця або учасника референдуму за 

законодавством зарубіжних країн об’єктивна та не викликає сумнівів. Сучасні 

інтеграційні процеси, інтернаціоналізація економічної діяльності, створення ряду 

міжнародних організацій, об’єднань, якими приймаються міжнародні договори 

зумовлюють доцільність застосування компаративістського методу дослідження 

підкупу виборця, учасника референдуму. 

По-перше, вважаємо за необхідне погодитися з думкою М.І. Хавронюка, що 

сучасні інтеграційні процеси підштовхують нас до того, щоб здійснювати 

постійний моніторинг основних тенденцій розвитку й удосконалення 

національного законодавства різних держав Європи на більш загальних основах 

[204, с. 12]. По-друге, інтернаціоналізація економічної діяльності, створення ряду 

міжнародних організацій, об’єднань, якими приймаються міжнародні договори, 

що встановлюють стандарти правового регулювання, створюють необхідність 

тісної міжнародної співпраці у всіх напрямах суспільних відносин [98, с. 14]. По-

третє, доцільність застосування компаративістського методу для дослідження 

кримінально-правової характеристики підкупу виборця чи учасника 

референдуму пов’язана з апробуванням зазначених форм безпосередньої 

демократії в різних країнах. Так, наприклад, із 1848 р. у Швейцарії відбувся 521 



59 

референдум, із них – у 216 випадках предметом визначалася ревізія Конституції, 

у 148 випадках – прийняття законопроекту чи прийняття договору [107]. 

Зважаючи на це, відповідна апробація референдного процесу є шляхом виявлення 

переваг і недоліків, під час якого акумулюється досвід втілення відповідної 

форми безпосередньої демократії, який відшліфовувався під дією часу, і в 

подальшому відображається у законодавчих приписах. 

Останніми роками у кримінальному законодавстві окремих держав 

відбулися зміни, які були пов’язані з виборчими й референдними правами, що є 

додатковим аргументом у необхідності проведення порівняльного дослідження 

для визначення сучасних тенденцій (Естонія, Польща, Чехія, Угорщина, 

Туреччина, Болгарія, Бельгія, Киргизстан, Грузія). 

Слід зазначити, що прийняття ЗУ № 1703-VІІ від 14 жовтня 2014 р., згідно з 

яким було викладено в новій редакції ст. 160 ККУ з одночасним виключенням 

слова «підкуп» із тексту ст. 157 ККУ, також актуалізує вивчення кримінального 

законодавства інших держав, що дозволить здійснити пошук підходів і рішень 

для удосконалення національного кримінального законодавства та водночас 

оцінити якість відповідної кримінально-правової норми з позиції юридичної 

техніки.  

Ураховуючи схожий історичний досвід розвитку кримінального права у 

пострадянських державах, визначимо однією з груп дослідження держави 

пострадянського простору (Естонія, Латвія, Литва, Азербайджан, Вірменія, 

Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Грузія). 

Паралельно також досліджуватимуться особливості кримінальної 

відповідальності за підкуп виборця чи учасника референдуму в деяких країнах 

континентальної Європи, у законодавстві яких відбулися зміни щодо підкупу 

виборців, учасників референдуму (Данія, Австрія, Нідерланди, ФРН, Норвегія, 

Болгарія, Швеція, Швейцарія, Польща, Румунія, Чехія, Угорщина). 

Місце кримінально-правової норми про підкуп виборця, учасника 

референдуму в системі Особливої частини кримінального законодавства. 

Підкуп виборця чи учасника референдуму є складовою групи злочинів проти 
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виборчих і референдних прав. Групування злочинів за родовим об’єктом 

перебуває у взаємозв’язку зі сформованою ієрархією цінностей, які визнаються 

державою.  

О.О. Семенюк, залежно від визначення об’єкта злочинів проти референдних 

прав громадян, кримінальне законодавство зарубіжних держав об’єднує в три 

групи: 1) країни, у яких злочини проти референдних прав громадян віднесено до 

злочинів проти держави (ФРН, Австрія, Данія, Латвія); 2) країни, у яких ці 

злочини віднесені до злочинів проти особи та основних прав і свобод 

громадянина (Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Естонія, Норвегія, Литва, Туреччина, Болгарія); 

3) країни, у яких закріплення злочину в Особливій частині КК відбувається з 

урахуванням особливостей національного кримінального законодавства (Швеція, 

Швейцарія, Іспанія, Латвія) [163, с. 33].  

Відображена класифікація надає уявлення про позиції законодавців щодо 

визначення місця кримінально-правової заборони посягань на виборчі та 

референдні права. Однак умовний поділ третьої категорії «з урахуванням 

особливостей національного кримінального законодавства» не дає можливості 

чітко уявити суть цих особливостей, тому класифікація відповідної категорії 

злочинів потребує доопрацювання. 

Із урахуванням здійсненого порівняльно-правового аналізу можна 

визначити, що серед зарубіжних країн виокремлюються дві основні позиції 

стосовно розміщення кримінально-правових норм у КК, які передбачають 

відповідальність за посягання на виборчі чи референдні права: 1) посягання на 

конституційні (виборчі, політичні) права громадян; 2) посягання на формування 

органів державної влади у процесі волевиявлення. 

Перша група найчисельніша. Саме як посягання на конституційні права 

громадян такі діяння визнані усіма державами пострадянського простору крім 

Латвії. Домінуючою є ця позиція й серед європейських держав, що відносять 

аналізовані діяння саме до посягань на конституційні (політичні) права. Окремий 

розділ, що пов’язаний із регламентацією відповідальності за посягання на 
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конституційні (виборчі, політичні) права громадян, виділяється в КК таких країн: 

Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Грузія, Литва, Естонія, Нідерланди, 

Швеція, Швейцарія, Болгарія, Австрія, Польща, Норвегія. 

Злочини проти виборчих та референдних прав як посягання на формування 

органів державної влади у процесі волевиявлення визначаються в законодавстві 

таких держав як Данія, ФРН, Чехія, Угорщина.  

Отже, відповідно до аналізу кодифікованих актів зарубіжних країн 

переважна більшість держав визначає підкуп виборця, учасника референдуму 

саме як посягання на конституційні (виборчі, політичні) права громадян. Такий 

підхід є прийнятним для нас з огляду на побудову структури Особливої частини 

ККУ, де протиправні діяння групуються залежно від ієрархії цінностей та права 

на них. Посягання на формування органів державної влади у процесі 

неправомірного впливу на волевиявлення виборців є іманентним. 

Підходи зарубіжних законодавців до визначення підстави кримінальної 

відповідальності за підкуп виборців, учасників референдуму. У держав, які 

належать до пострадянського простору, простежуються два шляхи розвитку 

кримінально-правової заборони підкупу виборця чи учасника референдуму. Так, 

для більшості із них, і це зумовлено існуванням міцних історичних, економічних, 

соціальних зв’язків, є характерним однаковий підхід у формуванні інститутів 

права та їх норм. 

У кримінальному законодавстві Азербайджану, Вірменії, Білорусі, 

Казахстану, Таджикистану Туркменістану, Узбекистану, Литви, Латвії, Естонії 

міститься підстава відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчих 

прав, права на участь у референдумі (Додаток А).  

Доцільно зазначити, що у ст. 164 ПК Естонії визначалося кримінально 

караним вручення або пропонування особі матеріальної винагороди з метою 

нереалізації нею свого виборчого права або права голосування, або реалізації 

зазначеного права на користь певної особи або угруповання [87]. Із 1 січня 2015 р. 

були внесені зміни до законодавства, відповідно до яких визнано недійсною 
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ст. 164 «Підкуп виборців», та водночас були внесені зміни до ст. 162 ПК Естонії 

«Перешкоджання вільному здійсненню виборчого права», у диспозиції якої 

значиться, що кримінально караним є перешкоджання вільному здійсненню 

людиною свого права обрати або бути обраною на виборах або права голосування 

на референдумі, а також обіцянка або надання майна або інших пільг із метою 

здійснення впливу на його рішення не здійснювати своє виборче право або право 

голосу, або здійснити його на користь певного вибору. У відповідній нормі також 

передбачені інші способи перешкоджання застосуванням насильства, обману або 

іншої залежності від особи, із використанням службового становища. Тобто 

законодавець Естонії надав перевагу універсальному підходу щодо визначення 

кримінально-правової заборони у перешкоджанні вільному здійсненню 

виборчого права. До речі, у ст. 162 ПК Естонії забезпечується охорона не лише 

активного й пасивного виборчого права, а ставиться під захист також 

голосування на референдумі, хоча назва статті звужена до кримінально-правової 

охорони реалізації виборчих прав. У законодавстві Естонії визначено вищим 

ступінь суспільної небезпечності перешкоджання вільному здійсненню 

виборчого права при вчиненні його юридичною особою. 

У КК Литви суб’єктом перешкоджання здійсненню виборчих прав або права 

брати участь у референдумі (ст. 172) визначається той, хто із застосуванням 

психічного насильства або підкупу або обману перешкоджав громадянину 

Литовської республіки реалізувати своє право на вибори, бути обраним або взяти 

участь в референдумі [190]. 

У ст. 90 КК Латвії «Перешкоджання здійсненню виборчого права та права 

брати участь в народному голосуванні» визнається як умисне перешкоджання 

особі у вільному здійсненні права обирати депутатів і бути обраним або вільно 

брати участь в організованому відповідно до законів Латвії народному 

голосуванні шляхом застосування насильства, обману, погроз, підкупу або іншим 

протиправним способом. 

Таким чином, у кримінальному законодавстві країн Балтії при формуванні 

законодавчих приписів обов’язково прописується в диспозиції, що посягання 
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здійснюється як на активне, так і на пасивне право виборців. Разом із тим способи 

здійснення перешкоджання формують як альтернативний (іноді відкритий, як у 

Латвії) перелік способів впливу на виборця чи учасника референдуму.  

У ст. 147 КК Узбекистану «Перешкоджання здійсненню виборчого права 

або повноважень довірених осіб» визначено, що кримінально караним є 

перешкоджання шляхом насильства, погроз, обману або підкупу вільному 

здійсненню громадянами права обирати або бути обраними депутатами або 

Президентом Республіки Узбекистан, вести передвиборну агітацію, здійсненню 

довіреними особами кандидатів у депутати або кандидатів в Президенти 

Республіки Узбекистан їхніх повноважень, а також перешкоджання вільній 

участі громадян у референдумі. У КК Білорусі [192], КК Туркменістану підкуп 

визначений як альтернативний спосіб перешкоджання здійсненню виборчого 

права. 

У ст. 159 КК Азербайджану передбачено відповідальність за 

перешкоджання здійсненню виборчих прав (участі в референдумі) [187]. 

Відповідальність за цей злочин диференційована залежно від способів 

перешкоджання здійсненню виборчого чи референдного права. За 

перешкоджання у спосіб підпорядкування особи собі, із використанням обману, 

загрози, застосування насильства або погрози застосування насильства 

(визначено як кваліфікований склад злочину в ч. 159.4.1 ст. 159) передбачається 

покарання, що в п’ятикратному розмірі перевищує, наприклад, перешкоджання 

шляхом підкупу.  

Щодо аналізу кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів злочинів 

слід зазначити, що в державах, серед яких, наприклад, Вірменія, Таджикистан, 

Казахстан, і, які визначають підкуп виборця чи учасника референдуму 

кваліфікованим складом злочину, поряд визначаються такі альтернативні 

способи вчинення злочину як обман, примус, застосування насильства або 

погроза його застосування; вчинення злочину особою з використанням свого 

службового становища. Такі ж кваліфікуючі ознаки визначено щодо 

аналізованого злочину у КК Білорусі. У КК Вірменії як кваліфікуюча ознака 
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визначається наявність матеріальної зацікавленості при перешкоджанні 

здійсненню виборчого права, роботі виборчих комісій або здійснення своїх 

повноважень особами, котрі беруть участь у виборах, разом із такими 

кваліфікуючими ознаками як вчинення: з загрозою заподіяння майнової шкоди; 

із застосуванням насильства чи погрози його застосування; з використанням 

посадового становища; групою осіб [191].  

Додатково до вищезазначеного переліку кваліфікуючою ознакою у КК 

Казахстану визначено діяння, вчинені шляхом порушення встановленого 

порядку функціонування електронної виборчої системи [193]. 

У державах континентальної Європи, кримінальне законодавство яких 

досліджується, кваліфікуючі ознаки фактично не використовуються як засіб 

диференціації відповідальності у злочинах проти виборів та референдних прав. 

Виняток становить лише КК Болгарії, де як кваліфікуюча ознака визначається 

вчинення таких діянь державною посадовою особою або при виконані службових 

обов’язків [5]. Із огляду на це, маємо зазначити, що саме пострадянським 

державам притаманне використання кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих 

ознак у злочинах проти виборчих та референдних прав як засобів диференціації 

кримінальної відповідальності. 

Киргизстан, Молдова, Грузія й Україна – саме в законодавстві цих держав 

сформовано окрему кримінально-правову норму, у якій більш детально виписано 

особливості відповідальності за підкуп виборця (учасника референдуму). Такий 

підхід відрізняється від позиції інших пострадянських держав та є схожим з 

напрямами розвитку відповідальності за підкуп виборців, учасників референдуму 

в європейських країнах.  

З-поміж доволі типово побудованих законодавчих приписів щодо 

перешкоджання виборчим та референдним правам, що притаманні країнам 

пострадянського простору, вирізняється ст. 1641 КК Грузії «Підкуп виборця», яка 

прийнята у 2012 р. Особливістю цієї кримінально-правової норми є детально 

виписана примітка як вид автентичного тлумачення, яку проаналізуємо нижче. 

Проте потрібно відзначити, що зазначена норма стосується лише захисту 
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реалізації виборчого права. У КК Грузії (ст. 162) передбачається відповідальність 

за перешкоджання здійсненню волевиявлення під час виборів, референдуму або 

плебісциту, тому відповідальність за перешкоджання реалізації референдного 

права охоплюється дією саме цієї норми.  

Діяння, які утворюють склад підкупу виборця, можуть вчинюватися як у 

прямій, так і в опосередкованій формі: пропозиція, обіцянка, передача грошей, 

цінних паперів (у т.ч. фінансових інструментів), іншого майна, майнового права, 

надання послуг, пропозиція послуг або надання будь-яких інших переваг, або 

явне отримання таких, або укладання сумнівних, удаваних або інших угод із 

метою ухилення від обмежень, встановлених законом [188]. Майном не 

вважаються недорогі аксесуари кампаній політичних об’єднань громадян – 

майки, кепки, шапки, прапорці та інші подібні предмети. Разом із тим визначено 

й ознаки малозначного діяння – у разі, якщо розмір відповідних сум (вартість 

угод) не перевищує 100 ларі. Не притягуються до кримінальної відповідальності 

також особи за пропозицію, обіцянку або передачу як подарунок недорогих речей 

загальною вартістю не більше 5000 ларі протягом року в рамках святкування 

урочистих заходів, а також отримання подібних подарунків. Крім цього, 

законодавець прописав уточнення, що політичні чи передвиборчі обіцянки, 

пов’язані з подальшим розподілом бюджетних коштів і подальшим здійсненням 

державної політики, не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. 

У ст. 1811 КК Молдови передбачено заборону здійснення пропозиції або 

надання виборцю грошей, майна, послуг або інших вигод із тим, щоб спонукати 

його до здійснення своїх виборчих прав певним чином у рамках парламентських, 

місцевих виборів чи референдуму. Роз’яснюється, що до категорії майна, 

передбаченого частиною (1), відносяться і спиртні напої, тютюнові вироби та 

продукти харчування. Не належать до категорії майна: оплачені за рахунок 

коштів виборчого фонду матеріали і предмети передвиборної агітації, на яких 

зазначено прізвище та ім’я кандидата й, відповідно, найменування політичної 

партії, знаки або символи конкурентів на виборах, такі як плакати, листівки, 

поштові картки, календарі, зошити, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, 
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CD / DVD-диски, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, 

кепки, шарфи, краватки, вартість однієї одиниці яких не перевищує двох умовних 

одиниць [194]. 

Редакція ст. 140 КК Киргизстану була змінена 20 лютого 2017 р. і її 

диспозиція викладена таким чином: підкуп голосів виборців шляхом виплати або 

поширення грошових коштів, вручення матеріальних цінностей або сприяння в 

отриманні будь-якої посади чи інших благ в період проведення виборів. У КК 

Киргизстану водночас міститься склад злочину щодо перешкоджання 

здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій (ст. 139 КК), де як 

кваліфікуючі ознаки визначені способи перешкоджання, поєднані з обманом, 

примусом, застосуванням насильства або з погрозою його застосування [189]. 

Держави, які виокремлюють підкуп виборця (а також підкуп учасника 

референдуму) як окремий склад злочину (Киргизстан, Молдова, Грузія та 

Україна), на відміну від законодавчих конструкцій, де підкуп є способом 

перешкоджання здійсненню виборчих та референдних прав, детально 

здійснюють законодавчу регламентацію предмету підкупу. Спільним для 

зазначених кримінально-правових норм є те, що предмет злочину визначається у 

спосіб визначення переліку категорій, які мають матеріальний і нематеріальний 

характер: «гроші, майно, послуги або інші вигоди [194]»; «грошові кошти, 

вручення матеріальних цінностей або сприяння в отриманні будь-якої посади чи 

інших благ» [189]; «гроші, цінні папери (зокрема фінансові інструменти), інше 

майно, майнове право, надання послуг, пропозиція послуг або надання будь-яких 

інших переваг, або отримання таких або укладання сумнівних, удаваних або 

інших угод з метою ухилення від обмежень, встановлених законом» [188]. У 

визначенні НВ, сформульованому в українському законодавстві, є ознаки 

використання міжнародного досвіду з орієнтацією на широкий підхід до 

визначення цього поняття: кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або 

нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. До речі, визначення допустимої 
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межі матеріальних витрат, які виключають кримінальну відповідальність при 

підкупі, також передбачено за КК Грузії. 

Об’єктивна сторона підкупу виборців за КК Молдови та Киргизстану 

спрямована на заборону лише безпосереднього впливу на виборця: пропозиція і 

надання [194] виплати, поширення грошових коштів, вручення матеріальних 

цінностей або сприяння в отриманні будь-якої посади чи інших благ [189]. У КК 

Грузії, як і в ККУ, передбачена відповідальність за підкуп виборця як за 

пропозицію, обіцянку, передачу, надання, так і діяння виборця чи учасника 

референдуму, які спрямовані на отримання майна, майнового права, послуг, 

переваг або укладання сумнівних, удаваних або інших угод [188]. Такий підхід у 

визначенні відповідальності прослідковується у законодавстві Польщі, Болгарії, 

Австрії, ФРН, Норвегії, Нідерландів, Швейцарії, Угорщини. Разом із тим 

законодавець Румунії та Чехії криміналізував лише підкуп виборця чи учасника 

референдуму. Швеція визнає суспільно небезпечними й караними безпосередньо 

дії виборця (§ 8 КК Швеції) [3] – див. Додаток Б. 

У ст. 281 КК Швейцарії встановлюється відповідальність за підкуп на 

виборах. Зокрема, зазначається, що: (1) той, хто пропонує особі, яка має право 

голосу, подарунок або іншу матеріальну вигоду, обіцяє або пропонує його за те, 

щоб ця особа проголосувала або вибрала певним чином, брала або не брала 

участь в референдумі або іншій ініціативі, (2) той, хто пропонує особі, яка має 

право голосу, подарунок або іншу матеріальну вигоду, обіцяє або пропонує його 

за те, щоб ця особа не брала участь у виборах або голосуванні, той, хто, маючи 

право голосу, допускає те, що йому обіцяють або пропонують подібну вигоду. 

Подібні дії караються тюремним ув’язненням або штрафом [8]. 

У § 117 КК Данії визначається перелік заборонених способів впливу на 

волевиявлення виборця чи учасника референдуму. Так, серед них називається: 

незаконний примус шляхом позбавлення волі або використовуючи положення 

переваги, шляхом обману та підкупу. Кримінальна відповідальність згідно з 

кримінальним законодавством Данії не диференціюється залежно від того, 

вчинені дії щодо виборця чи учасника референдуму, або ж безпосередньо 
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виборцем чи учасником референдуму з метою отримання прямого підкупу 

(грошової винагороди) [1].  

У ст. 126 КК Нідерландів визначено: особа, яка в разі офіційно призначених 

виборів підкуповує іншу особу за допомогою дарування або обіцянок для того, 

щоб змусити її утриматися від здійснення свого виборчого права або змушує 

здійснити це право певним чином, підлягає терміну тюремного ув’язнення не 

більше шести місяців чи штрафу третьої категорії. Передбачається також 

відповідальність виборця або того, хто вибирає за дорученням, який дозволяє 

підкупити себе, приймаючи дари або їх обіцянки, щоб зробити це [10]. 

КК Швейцарії (ст. 280), Данії (§ 117), Швеції (§ 8 Глави 17), Нідерландів 

(ст. 126), Болгарії ((1)167), ФРН (§ 108, 108 а), Австрії (§ 262), Польщі (ст. 250 а), 

Чехії (ст. 351), Угорщини (ст. 350) містять окремі кримінально-правові норми 

(частини статей), у яких визначається перешкоджання при здійсненні права 

голосу й виборчого права шляхом насильства, погрози насильства, обманом. 

Часто законодавець визначає відповідні способи у виді відкритого переліку з 

використанням такого формулювання: «або іншим чином» (способом). 

Законодавець Польщі також визнав раціональним установлення окремої 

норми щодо підкупу осіб, які наділені правом голосу. Так, у ст. 250 а КК Польщі 

зазначено, що кожен, хто має право голосу, приймає майно або особисту вигоду 

чи таку перевагу або вимагає за голосування певним чином, підлягає тюремному 

ув’язненню від 3 місяців до 5 років. Таке ж покарання передбачено для осіб, що 

надають фінансову чи особисту вигоду особі, яка має право голосу, для того, 

щоб використати її голос певним чином або голосувати певним чином [7]. 

§ 108 b КК ФРН має назву «Підкуп виборців». Ця норма встановлює 

кримінальну відповідальність за такі дії: 1) пропонування подарунку або іншої 

винагороди; 2) пропонування обіцянки подарувати або надати винагороду, 

3) надання; 4) вимагання; 5) приймання обіцянки; 6) отримання (приймання) 

подарунків або інші вигоди. Згідно з положеннями зазначеної статті, подарунок 

або винагорода обіцяються особі за участь у голосуванні або неучасть у ньому. 

Караються подібні дії позбавленням волі на строк не більше 5 років або штрафом. 



69 

Друга частина цієї ж статті вказує на те, що аналогічне покарання має бути 

призначено тому, хто «просить або обіцяє прийняти подарунок або іншу 

винагороду в обмін на відмову від голосування або голосування певним чином». 

Для визначення складу підкупу виборця згідно з КК ФРН не має значення, чи 

здійснив виборець насправді своє зобов’язання при голосуванні. При цьому 

обіцянка переваг виборцю повинна носити конкретно-особистісний характер (від 

імені особи), внаслідок чого проста обіцянка соціальних переваг, що є звичайним 

у передвиборних обіцянках різних партій, не утворює складу злочину [88]. 

Редакція ст. 167 а КК Болгарії зазнала істотних змін у 2014 р. Відповідна 

кримінально-правова норма містить детальну регламентацію відповідальності за 

пропозицію та надання матеріальної вигоди при реалізації права голосу чи 

голосуванні на референдумі. У КК Болгарії підкуп виборця чи учасника 

референдуму диференціюється залежно від характеру діяння, яке виконує 

винний. Найбільш суворо караються діяння, що кваліфікуються за ч.ч. 3 та 4 

ст. 167 а як «організація пропозиції або надання матеріальної вигоди» або діяння 

«особи, яка пропонує або передає матеріальну вигоду особі з метою переконати 

її виконувати своє право голосу на користь конкретного кандидата, політичної 

партії чи коаліції або голосувати на референдумі певним чином». Істотно 

відрізняється покарання підкупу тих, хто просить або отримує матеріальну 

вигоду. 

Доцільно зауважити, що болгарський законодавець визначає підкуп виборця 

чи учасника референдуму більш суспільно небезпечним у порівнянні з 

використанням насильства, обману, загрози або іншого неправомірного способу 

перешкоджання вираженню свого права вибору або права голосу на референдумі. 

Відповідний висновок робимо з аналізу визначеного покарання за вказані 

злочини: карається позбавленням волі на строк від одного до шести років та 

штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч левів (за підкуп); карається 

позбавленням волі на строк від одного до трьох років та штрафом від тисячі до 

десяти тисяч левів (за перешкоджання іншим способом).  
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У розділі IX «Злочини проти виборів» КК Румунії розміщено ст. 386 

«Корупція серед виборців», яка передбачає відповідальність за такі діяння як 

пропонування або надання грошових або інших пільг для переконання виборця 

голосувати чи не голосувати за певний список кандидатів або за незалежного 

кандидата. Предмети, що мають символічну цінність та символіку політичної 

партії, не входить до категорії товарів. КК Румунії містить також ст. 392, у якій 

зазначається, що корупційні діяння, які вчиняються під час виборів, також 

визнаються протиправними щодо такої безпосередньої форми демократії як 

референдум, за що передбачається такий самий вид покарання. 

КК Чехії містить ст. 351, що має назву «Обмеження підготовки та 

проведення виборів та референдуму». Відповідно до цієї статті встановлено 

відповідальність для того, хто забезпечує, пропонує або обіцяє щодо реалізації 

виборчих прав чи права на референдумі – фінансовий, матеріальний або інший 

подібний прибуток, якщо він / вона голосує всупереч незалежного вираження 

власної волі [2]. Водночас законодавець Чехії не визначає відповідальність 

виборця у разі отримання фінансового, матеріального або іншого подібного 

прибутку за використання права голосу в певних інтересах.  

У ст. 350 КК Угорщини «Кримінальні злочини, пов’язані з виборами, 

референдумом, народною ініціативою та Європейською ініціативою громадян» 

[6] зазначається, що будь-яка особа, котра під час виборів, проведення 

референдуму, народної ініціативи або Європейської ініціативи громадян, яка 

проводиться відповідно до Закону про вибори, перешкоджає будь-якому 

виборцю брати участь у виборах, референдумі, народній ініціативі або 

Європейській ініціативі громадян силою, загрозою сили або обманом, або робить 

будь-які спроби впливати на таку особу, пропонуючи фінансові вигоди, є винною 

у злочині. 

Дослідження підкупу виборця надає можливість зробити висновок, що у 

кримінальному законодавстві європейських держав об’єктивна сторона 

викладена у виді альтернативного переліку суспільно небезпечних діянь, що має 

такий вид: «приймає обіцянку або отримує матеріальну чи особисту вигоду» або 
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ж «вимагає (просить) – приймає обіцянки – отримує матеріальну чи особисту 

вигоду». 

За підкуп виборця у КК Грузії, що є новелою серед законодавства 

пострадянських держав, передбачена кримінальна відповідальність юридичних 

осіб (крім партій, які не притягуються до кримінальної відповідальності) у виді 

покарання: ліквідація або позбавлення права на здійснення діяльності або (і) 

штраф. Відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню виборчого 

права, вчинене юридичною особою, встановлено також в Естонії. Це – 

кваліфікуюча ознака складу злочину, а покарання для юридичних осіб 

передбачене у виді грошового стягнення. У КК Молдови застосовується 

покарання до юридичної особи за підкуп виборців у виді штрафу в розмірі від 

4000 до 6000 умовних одиниць із позбавленням права займатися певною 

діяльністю або ж ліквідацією юридичної особи [194]. 

Отже, західноєвропейські держави переважно виокремлюють підкуп 

виборця як окремий склад злочину, на відміну від пострадянських держав (за 

винятком Грузії, Киргизстану, Молдови та України), які визнають підкуп як 

альтернативний спосіб перешкоджання здійсненню виборчих прав або права 

брати участь у референдумі. Із усіх кримінальних законодавств пострадянських 

держав лише у ККУ здійснена диференціація кримінальної відповідальності за 

підкуп виборця, учасника референдуму залежно від характеру суспільно 

небезпечного діяння («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди» чи «пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи 

учаснику референдуму неправомірної вигоди»), що впливає на обсяг покарання. 

На відміну від позиції законодавців Болгарії, Норвегії та України, у КК 

Нідерландів, ФРН, Швейцарії, Австрії, Польщі, Грузії, визначено однаковий 

ступінь суспільної небезпечності як за надання виборцю чи учаснику 

референдуму, так і за отримання ними матеріальної вигоди.  

Підходи зарубіжних законодавців до визначення караності підкупу 

виборців, учасників референдуму. Питання караності за підкуп мають не менше 

тонкощів, ніж юридико-технічні особливості регламентації кримінальної 
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відповідальності за підкуп. Спробуємо спочатку системно викласти особливості 

покарання щодо підкупу виборця (учасника референдуму) у складі 

перешкоджання здійсненню виборчих прав або участі у референдумі. 

Санкції досліджених норм за своєю конструктивною характеристикою є 

альтернативними. Домінуючим підходом законодавців держав пострадянського 

простору є передбачення у санкції статті за перешкоджання здійсненню виборчих 

прав або участі у референдумі – позбавлення волі (за підкуп, у всіх державах без 

винятків) та штрафу як основного виду покарання як у основних, так і у 

кваліфікованих складах злочинів за підкуп (крім Узбекистану, Туркменістану, 

Вірменії).  

КК Азербайджану за перешкоджання здійсненню виборчих прав (участі в 

референдумі) шляхом підкупу встановлює громадські роботи від 300 до 480 

годин. У КК Казахстану в санкції ч. 1 ст. 150 визначені громадські роботи на 

строк до 120 годин. У КК Узбекистану санкція ст. 147 визначає громадські роботи 

до 480 годин, а серед інших видів покарань: виправні роботи, обмеження волі на 

строк від двох до п’яти і позбавлення волі на строк до п’яти років.  

У санкціях КК пострадянських держав фактично можна визначити дві 

рубіжні лінії, які спостерігаються щодо визначення максимального строку 

позбавлення волі: до трьох років (передбачено у країнах Балтії, Грузії, 

Киргизстані, Білорусі, а також Азербайджані, Таджикистані (за кваліфіковані 

склади злочину)). Другий рубіж – до п’яти років позбавлення волі як 

максимальний строк за аналізований злочин (визначений у КК Узбекистану, 

Молдови, Вірменії, а також КК Білорусі та Киргизстану (за кваліфіковані склади 

злочину)). 

При порівняльно-правовому аналізі санкцій у кримінальному законодавстві 

зазначеної категорії держав визначено, що найменший строк позбавлення волі 

передбачено у ч. 1 ст. 159 КК Азербайджану за перешкоджання здійсненню 

виборчих прав (участі в референдумі) – до шести місяців. Серед європейських 

країн такий термін позбавлення волі є найбільш м’яким покаранням за строками 
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у разі вчинення підкупу виборця учасника референдуму в таких державах як 

Норвегія, Швеція, Нідерланди.  

Домінуючою є позиція законодавців країн Європи щодо обов’язкового 

встановлення за підкуп виборця, учасника референдуму позбавлення волі, як 

альтернативного покарання, та штрафу – у виді основного покарання (крім КК 

Румунії, Чехії, Угорщини). Санкції конструйовано зі значно меншою кількістю 

альтернативних видів покарань, ніж санкція за аналізований злочин у державах 

пострадянського простору. 

За суворістю вирізняється покарання у КК Норвегії. Так, за підкуп особа, яка 

за допомогою надання або обіцянки вигоди, інших стимулів, намагається 

вплинути на чиюсь поведінку або голосування з громадських питань, утримати 

від голосування або сприяє цьому, підлягає покаранню у виді позбавлення волі 

на строк до трьох років. За наявності особливо пом’якшуючих обставин можуть 

застосовуватися штрафи (§ 105). На противагу, підлягає покаранню у виді 

штрафів або тюремного ув’язнення на термін до 6 місяців особа, яка при 

голосуванні з громадських питань голосує певним чином, утримується від 

голосування, обіцяє проголосувати певним чином або утриматися від 

голосування внаслідок домовленості про будь-які вигоди або отримання вигоди 

(§ 106) [11]. 

Законодавець Болгарії дуже детально диференціював відповідальність за 

підкуп виборця чи учасника референдуму: санкція за ч. 1 ст. 167 а КК передбачає 

позбавлення волі на строк до трьох років і штраф від тисячі до п’яти тисяч левів 

(в еквіваленті від 15850 до 79250 гривень). Своєю чергою, максимальна санкція 

(ч. 4 ст. 167 а) окреслена позбавленням волі на строк від одного до семи років та 

штрафом від 10000 до 25000 болгарських левів, що в еквіваленті становить 

396250 гривень. Наприклад, у § 265 КК Австрії за підкуп на виборах або 

всенародному голосуванні передбачена альтернативна санкція: ув’язнення до 

одного року або штраф до 720 денних ставок [4]. Відповідно до § 19 КК Австрії 

штраф, як і у ФРН, призначається виключно у виді денних ставок. Добова (денна) 

ставка визначається на угляд судді в межах від 4 до 5000 євро з урахуванням 
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особистих обставин і економічних можливостей винного на момент призначення 

покарання [81]. Отже, за законодавством європейських країн за підкуп виборців 

(а також учасників референдуму) акцент у санкціях робиться саме на штраф як 

основний вид покарання та його значні розміри як істотні матеріальні витрати в 

порівняння з отриманням мізерної НВ. 

Таким чином, домінуючою є позиція законодавців країн Європи та держав 

пострадянського простору щодо обов’язкового встановлення за підкуп виборця, 

учасника референдуму позбавлення волі (за підкуп, у всіх державах без винятків) 

та штрафу у виді основного покарання (крім Румунії, Чехії, Угорщини, 

Узбекистану, Туркменістану, Вірменії). 

Обґрунтованим є застосування громадських робіт як виду покарання за 

злочини проти виборчих і референдних прав (цей досвід притаманний 

кримінальному законодавству Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, 

Білорусі), який бажано запозичити Україні. 

Окремим аспектом є питання спеціального звільнення від кримінальної 

відповідальності. Наприклад, у КК Грузії його може бути застосовано, якщо у 

виборчих цілях у прямій або опосередкованій формі була запропонована або 

обіцяна передача грошей, цінних паперів (у тому числі фінансових інструментів), 

іншого майна, майнового права, надання послуг або надання будь-яких інших 

переваг, або участь в уявних, удаваних або інших угодах із метою ухилення від 

обмежень, встановлених законом, якщо особа добровільно повідомила про це до 

органу, що веде кримінальний процес. Рішення про звільнення від кримінальної 

відповідальності приймає саме цей орган, а не, наприклад, суд. Цей вид 

спеціального звільнення від кримінальної відповідальності є заохочувальною 

нормою, яка покликана сприяти розкриттю високолатентного злочину. 

Ураховуючи те, що надання – отримання коштів, майна, переваг при підкупі 

виборців відбувається між зацікавленими особами, викриття злочинної змови є 

ускладненим відповідними обставинами.  

За ч. 2 ст. 167 а визначено спеціальний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності у КК Болгарії: у випадку інформування відповідного органу 
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влади про такі злочини як, пропозиція чи надання послуги, матеріальної вигоди, 

організація пропозиції або надання матеріальної вигоди іншій особі за голос на 

виборах або голосування на референдумі певним чином [5]. 

У § 4 ст. 250 а КК Польщі також міститься заохочувальна норма такого 

змісту: у разі повідомлення органу, призначеного для переслідування про 

обставини, за яких особа, яка має право голосу, приймала майно або особисту 

вигоду чи таку перевагу, або вимагала майно або особисту вигоду за голосування 

певним чином до того, як влада дізналася про них, суд застосовує надзвичайні 

пом’якшуючі покарання, і навіть може утриматися від кримінального 

переслідування. Відповідна умова звільнення не поширюється на особу, яка 

надавала фінансову чи особисту вигоду іншій особі. 

Відповідний досвід зазначених країн щодо визначення спеціального 

звільнення від кримінальної відповідальності за підкуп виборця також слід 

розглянути українському законодавцю, ураховуючи високу латентність підкупу 

виборця. Відповідний захід кримінально-правового впливу доцільно 

передбачити як заохочувальну норму, що стимулюватиме позитивну 

посткримінальну поведінку, дозволяючи звільняти виборців чи учасників 

референдуму від відповідальності у разі добровільного повідомлення про підкуп. 

 

Висновки до розділу 1 

1. За підсумками розгляду проблем криміналізації підкупу виборця, 

учасника референдуму встановлена суспільна необхідність використовувати 

охоронні та превентивні можливості кримінального права задля належного 

захисту вільного волевиявлення виборців та учасників референдуму. Виходячи з 

цього, підставою криміналізації досліджуваного діяння визначена необхідність 

забезпечення кримінально-правового захисту вільного волевиявлення громадян 

у реалізації таких форм безпосередньої демократії як вибори та референдум. 

Приводом до криміналізації підкупу виборців, учасників референдуму є потреба 

створення правових механізмів утвердження й забезпечення прав і свобод 

людини як головного обов’язку держави. 
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2. Криміналізація підкупу виборця, учасника референдуму відбулася з 

дотриманням групи соціальних і соціально-психологічних принципів 

криміналізації  принципу суспільної небезпечності; відносної поширеності 

діяння; домірності позитивних і негативних наслідків криміналізації; 

кримінально-політичної адекватності криміналізації. 

3. Криміналізація підкупу виборця, учасника референдуму відбулася з 

дотриманням загально-правових принципів, що є першим структурним блоком 

системно-правових принципів. Разом із тим простежується порушення окремих 

кримінально-правових принципів криміналізації (що є другим структурним 

блоком системно-правових принципів): безпробільності і ненадмірності 

кримінально-правової заборони; визначеності та єдності термінології; домірності 

санкції та економії репресії. 

4. Для усунення порушень принципу безпробільності і ненадмірності 

кримінально-правової заборони в диспозиції ч. 1 та ч. 2 ст. 160 ККУ 

запропоновано врахувати, що під час референдуму здійснюється голосування не 

за кандидатів чи політичні партії, а за певне питання чи проти нього. На сьогодні 

відсутність такої нормативної ознаки здатна призвести до того, що прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання пропозиції НВ учасником референдуму, а 

також пропозиція, обіцянка або надання учаснику референдуму за це НВ не 

утворюють складу злочину. 

5. Для відновлення принципу визначеності і єдності термінології визнано 

доцільним у ч. 2 ст. 160 ККУ виокремити термінологічне словосполучення 

«бюлетеня для голосування на референдумі», що дозволить врахувати 

особливості не лише виборчого процесу, а й референдного процесу. 

6. Відповідність принципу домірності санкції й економії репресії підкупу 

виборця, учасника референдуму полягає у внесенні обґрунтованих змін у частині 

визначення караності цього злочину, а саме: розширення переліку основних 

покарань (у ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ) та перегляд строків покарання, пов’язаного із 

ізоляцією від суспільства, з метою зміни вектору кримінально-правової політики 

та виключення надмірної кримінальної репресії. 
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7. Установлено, що західноєвропейські держави переважно виокремлюють 

підкуп виборця як окремий склад злочину, на відміну від пострадянських держав 

(за винятком Грузії, Киргизстану, Молдови та України), які визнають підкуп як 

альтернативний спосіб перешкоджання здійсненню виборчих прав або права 

брати участь у референдумі. Відповідно, це свідчить, що поточна редакція 

кримінально-правової норми, передбаченої у ст. 160 ККУ, узгоджується з 

сучасними тенденціями розвитку кримінального законодавства в європейських 

країнах щодо протидії підкупу виборця, учасника референдуму. 

8. Порівняльно-правовий аналіз кодифікованих актів зарубіжних країн з 

питання про підкуп виборця, учасника референдуму надав можливість зробити 

висновок, що переважна більшість держав визначає підкуп виборця, учасника 

референдуму саме як посягання на конституційні (виборчі, політичні) права 

громадян. Такий підхід є прийнятним для України з огляду на побудову 

структури Особливої частини її ККУ, де злочини групуються залежно від ієрархії 

цінностей та права на них. Посягання на формування органів державної влади у 

процесі неправомірного впливу на волевиявлення виборців є більш іманентним. 

9. Із метою вдосконалення національного кримінального законодавства, 

визнано доцільним запозичити досвід західноєвропейських країн, де основним 

заходом кримінально-правового реагування на підкуп виборців (учасників 

референдуму) є штраф, що тягне для особи, яка вчинила відповідне діяння, 

істотні матеріальні обтяження на тлі значно меншого розміру НВ.  

10. Слід вважати корисним досвід зарубіжних країн, згідно з яким підкуп 

виборця, учасника референдуму може мати наслідок у виді звільнення від 

кримінальної відповідальності, установленого на спеціальних підставах. У 

зв’язку із цим пропонується передбачити у ст. 160 ККУ відповідну заохочувальну 

норму, що стимулюватиме позитивну посткримінальну поведінку та дозволятиме 

звільняти виборців чи учасників референдуму від відповідальності. 
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РОЗДІЛ 2 

ЮРИДИЧНІ СКЛАДИ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ АБО УЧАСНИКА 

РЕФЕРЕНДУМУ (СТАТТЯ 160 КК УКРАЇНИ) 

 

2.1 Об’єкт підкупу виборця або учасника референдуму 

 

Питання, пов’язані з об’єктом злочину, є, напевно, одними з 

найнеоднозначніших у сенсі своєї складності в колі проблем, які існують навколо 

складу злочину взагалі та його окремих елементів зокрема. 

Із одного боку, і це не оспорюється ні вченими, ні правозастосовцями, об’єкт 

злочину – це те, на що злочин посягає, проти чого він спрямований, чому завдає 

шкоди чи створює загрозу її спричинення – все доволі просто та зрозуміло. 

Щоправда, з іншого боку, у доктрині відкритою залишається дискусія про 

визначення та конкретизацію тієї суті, яку, власне, і слід визнавати об’єктом. 

Окремі вчені й цілі наукові школи відстоюють власне бачення такої 

конкретизації, завзято обґрунтовують її правильність, поширюють свої концепції 

у власних роботах і дають поштовх для їхнього подальшого розвитку в 

дослідженнях учнів і послідовників. Разом із тим, незважаючи на таке потужне 

наукове підґрунтя, слід із об’єктивністю визнати, що практика, хоча й і не 

нівелює теоретичний доробок у царині вивчення об’єкту злочину, проте, і не 

дуже охоче використовує його; принаймні, майже не відображає в документах за 

результатами своєї діяльності1. 

Спираючись на власний досвід суддівського правозастосування, можна 

зазначити, що схожа ситуація є, скоріш, загальною нормальною практикою, а не 

виключенням чи збігом схожих підходів у різних судах. Більше цього, таким 

                                                           
1Так, наприклад, у ЄДРСР за запитом «вироки у справах про порушення законодавства про референдум» (а 

саме за такі діяння передбачалася відповідальність ст. 160 ККУ до її зміни в 2014 році; щоправда, пошукова 

машина ЄДРСР за вказаним запитом видає серед результатів також вироки, постановлені за чинною редакцією 

ст. 160 – підкуп виборця, учасника референдуму) знаходимо вісімнадцять вироків, дозволених для оприлюднення 

(У цьому випадку дані ЄДРСР подано станом на 26 березня 2018 року). Серед них – у жодному випадку суд не 

виділяє об’єкт цього злочину, приділяючи, однак, увагу детальному висвітленню ознак його об’єктивної сторони. 

Слід зазначити, що такий підхід правозастосовника жодним чином не шкодить якісному аналізові подій, які 

сталися, та подальшому призначенню покарання, що й засвідчується самим існуванням цих вироків, а також їхнім 

змістом. 
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чином діють не лише судді, а й інші правозастосовники. Матеріали кримінальних 

проваджень, які поступають для судового розгляду, у своїй переважній більшості 

також не містять аналізу об’єктів злочинів, у них не розкриваються його ознаки 

та окремі складові, не проводиться відмежування від об’єкту посягання тощо. 

Можна з упевненістю стверджувати, що правозастосування обрало тактику 

визнання наявності об’єкту злочину за замовчуванням, якщо вчинення злочину 

засвідчується іншими елементами його складу. Необхідно також визнати, що 

бажаними ознаками, на які у своїх доводах спираються і сторона обвинувачення, 

і сторона захисту, є саме ті ознаки, що конкретизовані законодавцем у тексті 

кримінально-правових норм. Це можуть бути виписані в диспозиції форми 

об’єктивної сторони, види діянь, які її утворюють, або способи їхнього скоєння; 

форма вини, мета чи мотиви вчинення злочину тощо. У разі наявності таких 

конкретизацій, правозастосування концентрує доказування на їхньому 

детальному доведенні та обґрунтуванні їхньої наявності. Таким чином виходить, 

що об’єкт злочину на практиці має такий собі почесний сакраментальний статус: 

він однозначно існує, він однозначно й беззаперечно визнається обов’язковим 

елементом складу злочину, без якого немає злочину взагалі, проте його ніхто не 

бачив і під час доказування йому майже не приділяється уваги. 

Проілюстрований статус, відведений об’єктові практикою, жодним чином 

не зменшує його важливості, як взагалі, так і в конкретних злочинах. Його 

фундаментальний характер, розкритий під час відповідного аналізу, дозволяє не 

лише правильно зрозуміти юридичну природу тієї чи іншої кримінально-правової 

заборони, а й визначити її місце в структурі кримінального закону, зв’язок із 

іншими схожими діяннями, оптимізувати процес кваліфікації злочинів. 

Історично склалося, що домінуючими в науковій літературі є підходи, у 

рамках яких об’єктом злочину називаються суспільні відносини, соціальні 

цінності, правовідносини й інтереси. За радянських часів вчені переважно 

розвивали концепцію об’єкту злочину як суспільних відносин. Значний вклад у 

цю теорію було зроблено й вітчизняними дослідниками проблем об’єкта та 

предмета злочину В.В. Тацієм і М.Й. Коржанським [93, 179]. Наприклад, 
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В.В. Тацій доволі послідовно та всебічно виклав положення зазначеної теорії у 

своїх роботах ще наприкінці минулого століття, узагальнивши та вдосконаливши 

підходи своїх попередників, котрі розвивали теорію об’єкта як суспільних 

відносин із 1920-х років. У межах вказаної концепції вченим було детально 

з’ясовано суть об’єкта злочину та механізму злочинного посягання на нього, для 

чого визначено структуру (склад) суспільних відносин, систему зв’язків і 

взаємодію між різними елементами його складових частин, серед яких носії 

(суб’єкти) відносин; предмет, із приводу якого існують відносини, іншими 

словами – фактори, які опосередковують виникнення та існування такого 

взаємозв’язку; суспільно значима діяльність (соціальний зв’язок) як зміст 

відносин [180]. 

Разом із тим після поновлення Україною своєї незалежності, на адресу 

такого підходу різними вченими почала висловлюватися критика, у рамках якої, 

серед іншого, говорилося про її штучність, заангажованість радянщиною, 

неузгодженість із приписами прийнятої 1996 року Конституції України тощо. 

В.Я. Тацій, обґрунтовуючи свою концепцію, відреагував на кожну групу 

зауважень, наголошуючи, що «категорія «суспільні відносини», якою 

охоплюються відносини між людьми, що існують у суспільстві й регулюються 

різноманітними соціальними нормами, є філософською (або соціологічною), не 

має безпосереднього відношення до певного історичного періоду (відповідь щодо 

радянської заангажованості – В.К.). Крім того, вона використовується не лише у 

кримінальному праві, а й у інших галузях права. Зокрема, саме через суспільні 

відносини визначається предмет таких галузей права та законодавства, як 

цивільне, господарське, конституційне тощо» [181].  

Слід зазначити, що у вітчизняній науці, наряду з розвитком зазначеної 

концепції, окремі науковці розвивали теорію, концептуально дуже близьку до неї. 

У її рамках об’єктом злочину називаються правові відносини – категорія, вужча 

за суспільні відносини, яка по своїй суті є тією частиною суспільних відносин, 

яка врегульована нормами права. Ця теорія отримала розвиток, зокрема, у 

дослідженнях таких учених, як О.М. Готін [48, с. 44], М.О. Мягков [128, с. 27], 
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С.Я. Лихова [111, с. 17-148]. Так, О.М. Готін, ведучи мову про кримінально-

правові заборони в системі елементів правового регулювання, наголошує, що 

така заборона встановлюється для посилення або підтримки вже існуючих 

правовідносин. На наш погляд, це не просто цікаве висловлювання, а ключовий 

момент у теорії правових відносин як об’єкта злочину. Акцент автора на 

існуванні певних правовідносин до того, як вони були поставлені під охорону 

кримінального закону, підкреслює певну обслуговуючу роль закону про 

кримінальну відповідальність. Його основна задача – не встановлювати якісь нові 

відносини, а регламентувати реакцію держави в особі спеціально уповноважених 

органів на порушення цих відносин. До речі, у рамках концепції об’єкта злочину 

як суспільних відносин В.І. Борисов і В.Я. Тацій також наголошують, що 

регулятивні норми, які знаходять відбиття у приписах інших галузей 

законодавства, є первинними щодо кримінально-правових, які за своєю суттю є, 

перш за все, охоронюваними, тому, на думку авторів, цілком логічним є висновок 

про те, що кримінальне право охороняє ті суспільні відносини, які регулюються 

іншими галузями права [181, с. 135]. 

Якщо дивитися на цей підхід через призму діянь, передбачених ст. 160 ККУ, 

то вимальовується доволі чітка та зрозуміла конструкція: є, так би мовити, 

предикатний елемент, яким є правові відносини, регламентовані регулятивним 

законодавством – це порядок проведення виборів або референдуму; і є похідний 

елемент – кримінально-правова заборона, опираючись на яку повинен діяти 

правозастосовник, реагуючи від імені держави на посягання на предикатний 

елемент правового регулювання, у нашому випадку – це кримінально-правова 

норма, у тексті якої передбачається відповідальність за підкуп виборця чи 

учасника референдуму. Сказане може скласти враження, ніби ми розглядаємо 

концепцію об’єкта злочину, як правовідносин, а ведемо мову про «порядок 

проведення виборів або референдуму». На перший погляд, це справді так, проте, 

порядок проведення виборів або референдуму – це, по своїй суті, певна 

процедура, передбачена спеціальними нормами регулятивного законодавства. 

Цій процедурі притаманні всі ознаки правовідносин: 1) суб’єкти правовідносин; 
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2) об’єкт правовідносин, тобто те, з приводу чого такі відносини виникають, 

найчастіше під об’єктом правовідносин розуміються матеріальні та 

нематеріальні блага, із приводу яких ці правовідносини виникають; 3) зміст 

правовідносин, тобто суб’єктивні права та обов’язки сторін правовідносин і їхня 

фактична (реальна) поведінка. 

Слід зазначити, що стосовно злочинів проти виборчих і референдумних прав 

наведена структура цілком відповідає справжньому стану речей. Щоправда, 

існують деякі застереження щодо застосування самої цієї концепції. Так, 

наприклад, доволі неприродньо виглядатиме характеристика об’єкта умисного 

вбивства як правових відносин. Навряд чи під ознаки цієї категорії підпадає 

життя людини. Більше того, у ст. 3 Конституції України життя людини, як і сама 

людина, її здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека названі найвищою 

соціальною цінністю, які визнаються в Україні. Отже, соціальною цінністю, а не 

правовими відносинами, соціальними відносинами або іншими категоріями. 

Разом із тим прибічниками теорії суспільних відносин як об’єкта злочину 

наголошується, що аксіологічний підхід до визначення об’єкта злочину не дає 

достатніх підстав для автоматичного та беззаперечного перенесення поняття 

«соціальні цінності» на ґрунт кримінального права. На думку В.Я. Тація, 

соціальні цінності є узагальнюючим поняттям, що охоплює різноманітні 

предмети суспільних відносин (блага, інтереси, суб’єктивні права тощо), які їх 

забезпечують, і це є доказом того, що теорія соціальних цінностей звужує поняття 

об’єкта злочину до такого елементу суспільних відносин, як їхній предмет [181, 

с. 129]. 

Концепція об’єкту злочину, як соціальної цінності, є однією з альтернатив 

наведеним підходам щодо відносин. Теоретичним підґрунтям відображеного в 

Конституції України підходу став науково-дослідницький доробок учених кінця 

ХІХ – початку ХХ століття. Тоді почали з’являтися припущення, що об’єктом 

злочину може бути якесь певне благо, інтерес, суб’єктивне право, безпосередньо 

людина та, навіть, норма права. Століття потому схожі точки зору були озвучені 

й окремими сучасними вченими-криміналістами, серед яких можна виділити 
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позицію Є.В. Фесенка, котрий називає об’єктом злочину соціальні цінності [199, 

с. 75], а також П.С. Берзіна, котрий пропонує вважати ним просто цінності (до 

цінностей учений відносить також і блага – В.К.) [23, с. 19, 21]. Є.В. Фесенко 

акцентує увагу на тому, що проілюстрований нами вище конституційний 

принцип, у рамках якого людина визнається найвищою соціальною цінністю, а її 

права, свободи та їх гарантії – змістом і спрямованістю діяльності держави, має 

бути закладений і в галузевому законодавстві, включаючи кримінальне. Цікаво, 

що вчений не ставить під жодний сумнів правильність визнання цінностей 

об’єктом злочину, а наголошує на необхідності пошуку відповіді на питання, які 

саме цінності виступають об’єктом злочину, якими є їхній обсяг, зміст та інші 

характеристики [198, с. 67]. 

Із огляду на викладене, цілком логічним буде питання, чим є виборчі права, 

власне, як і будь-які інші права та свободи людини і громадянина, поставлені під 

охорону кримінального законодавства – соціальними цінностями, суспільними 

відносинами, правовими відносинами тощо? На наш погляд, відповідь на це 

питання лежить у площині визначення поняття «соціальні цінності». 

Так, наприклад, автори підручника з соціології називають соціальною 

цінністю будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини 

чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе [170, 

с. 446]. Не можемо повною мірою погодитися з наведеним визначенням, 

особливо в частині того, що соціальною цінністю можна беззастережно 

визнавати явище, що має значення для людини. Вочевидь автори наведеної 

дефініції мали на увазі узагальнений термін «людина», а не конкретного індивіда, 

оскільки те, заради чого конкретний індивід може «діяти, витрачати сили, заради 

чого він може жити», не завжди кореспондується з інтересами більшості 

представників суспільства, а отже, і суспільства загалом. Прикладом такої 

невідповідності можна навести протиправні устремління окремих суб’єктів, що 

часто для них справді становлять певні цінності, проте, однозначно йдуть врозріз 

із інтересами суспільства. 
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Схожий наведеному підходу знаходимо й у роботі Т.М. Кузьменко, котра 

вказує, що соціальні цінності в широкому значенні – це значущість явищ і 

предметів реальної дійсності щодо їхньої відповідності або невідповідності 

потребам суспільства, соціальної групи та особистості, а у вузькому – моральні 

та естетичні вимоги, які виробила загальнолюдська культура – продукти 

суспільної свідомості [106, с. 318]. Тут також виникає асоціювання соціальних 

цінностей не лише з потребами суспільства взагалі, але й і з інтересами окремих 

соціальних груп та окремих осіб, що знову таки виглядає не зовсім коректно, 

якщо дивитися на це через призму питання про об’єкт злочину загалом та 

наведений вище приклад про зацікавленість правопорушника й неправильність 

визнавати його потреби та устремління тими матеріальними чи ідеальними 

явищами, які потребують кримінально-правової охорони. На наш погляд, коли 

мова йде про соціальні цінності як об’єкт злочину, то необхідно вести мову про 

ті значущі явища чи предмети реальної дійсності, які відповідають потребам 

більшості членів суспільства, через що й поставлені під охорону кримінального 

законодавства. 

Х.Б. Соломчак, досліджуючи соціальні та правові цінності через призму 

детермінант позитивної правової відповідальності, справедливо наголошує, що 

соціальні цінності можуть виникати у будь-якій сфері: в економіці, політиці 

тощо, але, будучи закріпленими в праві, вони стають правовими цінностями. На 

думку дослідниці, саме через право цінності впливають на суспільні відносини. 

Більше того, учена називає правовими цінностями конкретні соціально-правові 

явища, правові засоби і механізми. На її переконання, право і правові норми, 

безумовно є також цінністю та входять у коло ціннісних явищ. Право виступає як 

об’єкт ціннісних відносин [169, с. 27-28, 29]. Дуже цікавим є висновок дослідниці 

про те, що право є цінністю, а ще більш значущим – що, будучи правовими 

цінностями, конкретні правові явища і механізми також є цінностями. Отже, 

стосовно предметної тематики нашого дослідження слід зазначити, що порядок 

або ж механізми формування органів влади, у межах яких і реалізовуються 

виборчі права, поставлені під кримінально-правову охорону ст. 160 ККУ, 
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однозначно є цінністю та, відповідно, об’єктом злочину, передбаченого вказаною 

статтею КК. Тут доречним також буде згадати підхід авторів підручника з 

соціології, підготовленого під егідою Національної юридичної академії України 

імені Ярослава Мудрого, котрі, виділяючи дві основні групи цінностей, 

наголошують, що у другій із них найбільш значущою є влада, оскільки володіння 

нею надає змогу придбати будь-які інші цінності [171, с. 40]. 

Аналізуючи підходи до визначення об’єкта злочину, не можемо оминути 

увагою інтегрований підхід, розроблений М.В. Мазуром. У межах нього автор 

доводить, що теоретичний спір стосовно того, що є об’єктом злочину – тільки 

суспільні відносини або лише цінності, блага тощо, не має жодного практичного 

значення. Для правозастосування передусім важливо, чи є взагалі певний об’єкт, 

якому злочином завдається шкода (про що й ми вже згадували вище – В.К.). Тому, 

на думку правника, наукові дослідження слід зосереджувати не на теоретичних 

спробах обґрунтувати ту чи іншу концепцію об’єкта злочину, а на виявленні тих 

якісних характеристик певних явищ, які дозволяють охарактеризувати їх як 

об’єкти злочинів. Згідно з інтегрованим підходом під поняттям «об’єкт злочину» 

розуміється те (суспільні відносини, цінності, блага, інтереси, права і свободи 

людини та ін.), що з огляду на свою високу соціальну значущість знаходиться під 

охороною кримінального закону, по відношенню до чого здійснюється злочинна 

поведінка та чому завдається або може бути завдана суттєва шкода внаслідок цієї 

поведінки [114, с. 50-64]. Отже, вважаємо, що для практичного застосування 

норм кримінального законодавства, цей підхід, висловлений ученим, є доволі 

зручним і таким, що, принаймні, у судовому засіданні дозволяє врахувати доводи 

прихильників різних концепцій об’єкту злочину. Разом із тим при розв’язанні 

наукового завдання щодо аналізованого нами складу злочину, не можемо 

погодитися на такі прості кроки. Інтегрований підхід, при своїх окремих плюсах, 

залишає за дужками теоретичні обґрунтування багатьох учених-криміналістів, 

зокрема слушні доводи, проаналізовані вище. 

Беручи до уваги викладене, у рамках цього дослідження ми спиратимемось 

на концепцію об’єкта злочину як соціальні цінності. Окрім достатнього 
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теоретичного доробку в цій царині, до такої позиції нас схиляють відповідні 

положення Конституції України (про них говорилося вище), що, як і будь-які інші 

законодавчі положення, мають на правозастосовця доволі переконливий вплив. 

Як зазначалось, наука кримінального права завжди приділяла достатньо 

багато уваги вивченню питань, пов’язаних із об’єктом злочину. Через це, не 

маючи змоги в межах нашого дослідження розробити саме цю тематику, можемо 

та маємо звернути увагу на уточнення певних деталей, напряму пов’язаних саме 

з підкупом виборця або учасника референдуму. Для цього розглянемо об’єкт 

зазначеного злочину через призму класифікації об’єкту злочину за вертикаллю. 

Доволі масовою класифікацією, яка тривалий час домінувала у вітчизняній 

літературі, є триланкова структура об’єкту певного суспільно небезпечного 

діяння. Згідно з нею кожен злочин має загальний, родовий і безпосередній об’єкт. 

Актуальність та обґрунтованість такої класифікації певною мірою зумовлена 

самою структурою ККУ, а саме – структуруванням його, зокрема, Особливої 

частини на розділи, які, своєю чергою, наповнюються конкретними кримінально-

правовими нормами. Відповідно до такої структури наведена класифікація 

виглядає доволі коректною. Однак, на наш погляд, вона не зовсім відповідає 

реальному стану речей, що обґрунтовано специфікою деяких розділів Особливої 

частини вітчизняного КК. Далі розберемо це. 

Так, відповідно до триланкової структуризації об’єкту злочину, загальним 

об’єктом прийнято вважати стан правопорядку в суспільстві. Треба погодитися, 

що це певною мірою абстрактна, ідеальна та об’єктивно недосяжна категорія. 

Історія людства засвідчує, що існування суспільства, у якому б царював стан 

абсолютного правопорядку, можливе лише в утопічних трактатах окремих 

філософів. Разом із тим практичне втілення таких намірів можливе на практиці 

одним простим способом, який час від часу жартома висловлюють і вчені, і 

правозастосовувачі: повністю викорінити злочинність можна шляхом відміни 

самого кримінального закону. Тобто, якщо не буде криміналізації, не буде діянь, 

які визнаються злочинами, отже, формально не буде злочинності й можна буде 

вести мову про появу підстав констатувати стан абсолютного правопорядку в 
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суспільстві. Зрозуміло, що в житті реальне втілення таких заходів неможливе, а 

сама ця пропозиція лише підтверджує факт об’єктивного існування в будь-якому 

суспільстві певних моделей поведінки, які потребуватимуть криміналізації, а 

цінності, яким вони завдають шкоди чи створюють загрозу її спричинення, 

вимагатимуть кримінально-правової охорони, тобто, іншими словами, 

відповідної реакції з боку держави, регламентованої у спеціальному правовому 

акті каральної, а не регулятивної галузі законодавства. Тут можна навести доводи 

В.Я. Тація, які висловлені ним у межах опрацювання концепції об’єкту злочину 

як суспільних відносин, проте стосуються загального об’єкту та засвідчують 

правильність вищенаведеної нами аргументації. Учений зазначає, що об’єктом 

усіх злочинів виступає не вся система суспільних відносин (економічних, 

політичних, ідеологічних тощо), а тільки ті з них, які в даний час охороняються 

законодавством про кримінальну відповідальність. Тому загальний об’єкт 

злочину – це не постійна система суспільних відносин (раз і назавжди визначена), 

а мінлива сукупність суспільних відносин, що залежить від закону про 

кримінальну відповідальність (наприклад, у зв’язку з криміналізацією чи 

декриміналізацією суспільно небезпечних діянь змінюється й існуюча сукупність 

суспільних відносин, що утворює загальний об’єкт кримінально-правової 

охорони) [181, с. 135].  

Можна сказати, що загальний об’єкт злочину, це не лише певна ідеальна та 

всеохоплююча одинична цінність – стан правопорядку в суспільстві, а це, скоріш, 

сукупність, комплекс усіх цінностей, які визнаються такими в цій історичний 

проміжок часу в різних сферах життєдіяльності суспільства (забезпечення 

існування самої держави, безпечного існування людини в ньому, права власності, 

врегульованого порядку господарської діяльності, визначеного законом порядку 

формування органів державного управління або місцевого самоврядування 

тощо). Тобто, це величезна значуща сукупність явищ і предметів реальної 

дійсності, які визнаються більшістю членів суспільства цінними для цього 

суспільства взагалі та для його окремих членів зокрема. 
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Щодо родового об’єкту злочину, то ним прийнято вважати меншу, 

порівняно із загальним об’єктом, групу цінностей, яка поставлена під 

кримінально-правовий захист не всього кримінального закону, а лише певної 

групи його статей. Ці статті, як правило, об’єднані законодавцем у спеціальний 

розділ Особливої частини, що має свою унікальну назву, яка орієнтує нас на 

родовий об’єкт визначених у ньому злочинів. Так, наприклад, у розділі І зібрано 

статті, які передбачають відповідальність за злочини проти основ національної 

безпеки; у розділі VI – за злочини проти власності; розділ VII містить злочини у 

сфері господарської діяльності; розділ ІХ – проти громадської безпеки тощо. 

Вказані назви цих розділів дають підстави стверджувати, що родовими об’єктами 

злочинів, передбачених статтями, розміщеними у них, є, відповідно, основи 

нацбезпеки, право власності, визначений законодавством порядок здійснення 

господарської діяльності, громадська безпека1. 

Відповідно до правила, якого переважно дотримувався законодавець під час 

конструювання Особливої частини ККУ, конкретні статті об’єднувалися ним у 

розділи саме за ознакою родового об’єкту злочину. Тут маємо пояснити, чому 

переважно. У вітчизняному КК все ж таки можна знайти певні приклади, коли та 

чи інша кримінально-правова норма знаходиться, так би мовити, не у своєму 

розділі. Тобто злочин, який нею передбачений, має своїм родовим об’єктом явно 

не той родовий об’єкт, який витікає з назви такого розділу. Для цього можуть 

бути різні причини: від не зовсім правильного розуміння тієї чи іншої ознаки (або 

ознак) складу злочину, до традиційного сприйняття окремих складів у структурі 

кримінального закону. Мабуть, найбільш красномовним прикладом останнього – 

тобто традиційного сприйняття – є ст. 198 ККУ «Придбання, отримання, 

зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом». Як цілком слушно 

                                                           
1 Указані приклади ілюструють розділи, які визначають одну крупну групу цінностей, що дозволяє окреслити 

її як родовий об’єкт цих злочинів. Разом із тим у тексті Особливої частини ККУ є розділи, із назви яких і з їхнього 

внутрішнього наповнення конкретними кримінально-правовими нормами стає зрозумілим, що під їхню охорону 

поставлено не одну, а кілька груп цінностей. Це, наприклад, розділ ІІ «Злочини проти життя та здоров’я особи»; 

розділ ІІІ «Злочини проти волі, честі та гідності особи»; розділ IV «Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи»; це, у тому числі, розділ V «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина», який цікавить нас у рамках цього дослідження; розділ ХІІ «Злочини проти 

громадського порядку та моральності»; розділ XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» тощо. 
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наголошує у спеціальному дослідженні М.К. Гнєтнєв [45], будучи по своїй суті 

спеціальним видом такої форми причетності до злочину, як заздалегідь не 

обіцяне приховування злочину, зазначене протиправне діяння має своїм родовим 

об’єктом правосуддя. Праву ж власності завдає безпосередньої шкоди не 

заздалегідь не обіцяне придбання, отримання, зберігання чи збут майна, завідомо 

одержаного злочинним шляхом, а предикатний злочин, тобто діяння, яке 

передувало одній із указаних дій, і в результаті якого таке майно й було одержане. 

Проте такі випадки є, скоріш і на щастя, виключенням, ніж правилом у чинному 

ККУ. 

Далі повернемося до вищенаведених прикладів, коли назва розділу 

Особливої частини КК спонукає визнавати, що родовим об’єктом передбачених 

ним злочинів є не однорідна група цінностей (наприклад, національна безпека чи 

право власності), а така група, що включає в себе цінності, хоча й іноді дуже 

близькі, проте, різнопланові. Наведене дозволяє говорити про складений 

характер такого родового об’єкту. Так, наприклад, назва розділу ІІ Особливої 

частини «Злочини проти життя та здоров’я особи» сигналізує, що родовим 

об’єктом злочинів, включених до його складу, є життя та здоров’я, які по своїй 

суті утворюють дві, хоча й тісно пов’язані одна з одною, однак, усе ж таки, окремі 

групи цінностей. Так само й щодо розділу V «Злочини проти виборчих, трудових 

та інших особистих прав і свобод людини і громадянина». Формулюючи таку 

назву, законодавець наголосив, що нормами цього розділу Особливої частини 

ККУ кримінально-правовому захистові піддано мінімум три основні групи 

цінностей (як нами вже говорилося вище, право також є цінністю та цілком 

вписується в обрану для наслідування концепцію об’єкта злочину): 1) виборчі 

права; 2) трудові права; 3) інші особисті права і свободи людини і громадянина. 

Очевидно, що в межах третьої наведеної групи цінностей можна виділити менші, 

які більш детально окреслюють можливі об’єкти протиправного впливу. 

Слід зазначити, що часто родовий і безпосередній об’єкт злочину 

співпадають і ні теорія, ні практика не вбачають у цьому якихось проблем. Однак 

щодо злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, про співпадіння говорити підстав 
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немає. Виходячи з назви розділу, його родовий об’єкт буде однозначно ширший 

за своїм обсягом – це група соціальних цінностей, які через свою регламентацію 

в нормах права стали цінностями правовими (про це, із посиланням на науковий 

доробок Х.Б. Соломчак, ми вже вели мову вище). Як мінімум, це – виборчі, 

трудові та інші особисті права і свободи людини і громадянина. 

Разом із тим, незважаючи на назву розділу V Особливої частини ККУ, у 

науковій літературі висловлюються й інші думки щодо родового об’єкту 

злочинів, розміщених у ньому, а дехто, як то С.Я. Лихова, вважає, що як за 

назвою, так і за структурою та змістом окремих норм розділ V Особливої частини 

ККУ не відповідає ні загальним правилам законодавчої техніки, ні суті 

кримінального закону [109, с. 171]. 

Аналізуючи підходи до визначення родового об’єкту злочину, 

передбаченого ст. 160 ККУ, пропонуємо розглянути висловлені в науковій 

літературі позиції з цього питання. Так, І.О. Зінченко ще на зорі існування 

чинного нині кримінального закону зазначала, що родовим об’єктом злочинів, 

розміщених у розділі V Особливої частини ККУ, є суспільні відносини, які 

забезпечують конституційні права та свободи людини і громадянина. При цьому 

вчена пропонує структурувати розміщені на той час у цьому розділі склади 

злочинів у шість груп: 1) злочини проти виборчих прав громадян (ст.ст. 157 – 160 

ККУ); 2) злочини проти трудових прав громадян (ст.ст. 170 – 175 ККУ); 

3) злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності (ст.ст. 176 

– 177 ККУ); 4) злочини, що посягають на інші особисті права і свободи громадян 

(ст.ст. 161, 162, 163, 182, 183, 184 ККУ); 5) злочини проти сім’ї (ст.ст. 164 – 169 

ККУ); 6) злочини проти совісті (ст.ст. 178 – 181 ККУ) [75, с. 92-93].  

У своїх пізніших роботах автор дотримується обраного визначення родового 

об’єкту, піддаючи корегуванню в бік зменшення вищенаведені групи злочинів 

[76, с. 21-22, 25-26]. 

М.І. Мельник висловлює думку, що родовим об’єктом групи злочинів, 

об’єднаних розділом V Особливої частини, є конституційні права і свободи 

людини і громадянина. При цьому він зауважує, що норми зазначеного розділу 
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здійснюють кримінально-правову охорону лише частини конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, адже охорона інших прав і свобод здійснюється 

нормами інших розділів Особливої частини КК (наприклад, право на життя 

знаходиться під охороною норм розділу ІІ, право на особисту недоторканість – 

розділу ІІІ, право на власність – розділу VІ, право на безпечне довкілля – розділу 

VІІІ ККУ тощо). Крім того, М.І. Мельник запропонував залежно від 

безпосереднього об’єкта посягання поділити ці злочини на вісім видів: 

1) злочини проти виборчих прав громадян (ст.ст. 157 – 160 ККУ); 2) злочини, що 

посягають на рівність конституційних прав громадян і їх рівність перед законом 

(ст. 161 ККУ); 3) злочини, що посягають на недоторканість приватного життя 

(ст.ст. 162, 163, 182); 4) злочини проти сім’ї (ст.ст. 164 – 169 ККУ); 5) злочини 

проти трудових прав громадян (ст.ст. 170 – 175 ККУ); 6) злочини, що посягають 

на право інтелектуальної власності та авторські права (ст.ст. 176 – 177 ККУ); 

7) злочини проти свободи совісті (ст.ст. 178 – 181 ККУ); 8) злочини, що 

посягають на інші права громадян (ст.ст. 183 – 184 ККУ) [120, с. 105-106]. 

До речі, таку велику кількість груп злочинів, передбачених цим розділом, 

відображає у своїй класифікації також П.П. Андрушко: 1) злочини, що посягають 

на виборчі права громадян та їх право брати участь у референдумі, а також на 

діяльність учасників виборчого процесу та процесу референдуму (ст.ст. 157 – 160 

ККУ); 2) злочини, що посягають на рівність конституційних прав громадян та їх 

рівність перед законом (ст. 161 ККУ); 3) злочини, що посягають на свободу 

світогляду й віросповідання, порядок відправлення релігійних культів і порядок 

поводження з культовими (релігійними) цінностями (ст.ст. 178 – 181 ККУ); 

4) злочини, що посягають на права громадян на захист своїх прав, свобод і 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів (ст.ст. 170, 174, 183, 184 ККУ); 5) злочини, що посягають на трудові 

права громадян (ст.ст. 171, 172, 173, 175 ККУ); 6) злочини, що посягають на 

нормальний розвиток неповнолітніх і матеріальне забезпечення осіб, котрі 

потребують соціального захисту, їх особисту безпеку (ст.ст. 164 – 169 ККУ); 

7) злочини, що посягають на право власності на об’єкти права інтелектуальної 



92 

власності (ст.ст. 176 – 177 ККУ, а також до цієї групи учений відносить і ст.ст. 

229, 231, 232, 232-1, які розміщені в інших розділах Особливої частини ККУ); 

8) злочини, що посягають на недоторканість приватного життя громадян (ст.ст. 

162, 163, 182 ККУ) [15, с. 171-173]. 

І.В. Хохлова та О.П. Шем’яков родовим об’єктом злочинів, що містяться в 

розділі V Особливої частини ККУ, називали сукупність основних 

конституційних прав і свобод (політичних, трудових та ін.) українських 

громадян, а також права і свободи іноземних громадян та осіб без громадянства. 

При цьому вони також визначили види цих злочинів, класифікувавши їх у чотири 

групи: 1) злочини проти політичних прав громадян на здійснення виборчого 

права; 2) злочини проти трудових прав громадян; 3) злочини проти інших прав і 

свобод людини і громадянина; 4) злочини, що посягають на свободу совісті [206, 

с. 153-154]. 

О.С. Сотула вважає, що родовим об’єктом названих злочинів є вільне й 

безперешкодне здійснення громадянами України всієї сукупності виборчих, 

трудових та інших прав і свобод, передбачених і гарантованих Конституцією. На 

наш погляд, така позиція є найбільш наближеною до реалій, сформованих 

законодавцем під час формулювання назви розділу V Особливої частини. Разом 

із тим не можемо погодитися, що для виділення п’яти груп розміщених у цьому 

розділі злочинів, автор обирає критерієм своєї класифікації безпосередній об’єкт 

злочину (на цьому більше детально зупинимось нижче). Ідеться про такі групи: 

1) злочини проти виборчих прав громадян (ст. ст. 157 – 160 ККУ); 2) злочини 

проти громадянських (особистих) прав (ст.ст. 161 – 163, 178 – 182); 3) злочини 

проти соціально-економічних прав (ст.ст. 164 – 167, 170 – 177, 184); 4) злочини 

проти сімейних прав (ст.ст. 168 – 169); 5) злочини проти культурних прав та прав 

на освіту (ст. 183) [101, с. 224-226]. 

А.П. Бабій родовим об’єктом злочинів, передбачених розділом V, називає 

суспільні відносини у сфері основних конституційних прав і свобод людини і 

громадянина й виділяє лише три їхніх види, посилаючись при цьому на 

«загальноприйняту класифікацію прав і свобод людини»: 1) злочини, що 
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посягають на особисті права і свободи людини і громадянина (ст.ст. 162, 163, 168, 

178, 179, 180, 181, 182 ККУ); 2) злочини, що посягають на політичні права і 

свободи людини і громадянина (ст.ст. 157, 158, 158-1, 159, 159-1, 160, 161, 170, 

171 ККУ); 3) злочини, що посягають на соціально-економічні права і свободи 

людини і громадянина (ст.ст. 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 

183, 184 ККУ) [18, с. 69-70]. 

Як бачимо з наведеного, підходи різних учених щодо визначення родового 

об’єкту злочинів, розміщених у розділі V ККУ, не дуже відрізняються. Нам 

найбільш імпонує підхід, у рамках якого таким об’єктом визнаються саме окремі 

конституційні права і свободи людини і громадянина. І опираємося ми у своїх 

висновках на таке. Як зауважувалось вище, законодавець визначив окремі 

маркери для формулювання родового об’єкту злочинів у розділі Особливої 

частини, який аналізується. Цими маркерами, які сигналізують про важливість 

обраних об’єктів кримінально-правової охорони, є види прав, окреслених у назві 

розділу V – це, насамперед, виборчі та трудові права, а також – інші особисті 

права і свободи людини і громадянина. Розміщуючи в назві розділу посилання на 

«інші особисті права і свободи», нормотворець, тим самим, не наголошує на 

винятковості груп цінностей, які складають права виборчі та трудові, а 

підкреслює, що вони є хоча й важливими, проте, одними з-поміж інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. Саме таке широке коло 

цінностей, поставлених під кримінально-правову охорону норм зазначеного 

розділу, можна назвати однією з причин наведеного й кількісного, і якісного 

різноманіття класифікацій злочинів, розміщених у ньому. 

Багато вчених небезпідставно вважають такий стан речей негативною рисою 

чинного КК. Так, С.Я. Лихова основною проблемою розділу V Особливої 

частини називає об’єднання в ньому досить несумісних злочинів: від 

перешкоджання здійсненню виборчих прав до несплати аліментів. Дослідниця 

висловлює думку, стосовно якої, на наш погляд, можна дискутувати, що ці 

злочини частково належать до групи злочинів проти громадського порядку, 

частково стосуються недоторканності приватного життя, частково належать до 
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злочинів проти сімейного укладу, частково спрямовані на захист умов праці та 

ринку праці, частково криміналізують відмову комусь користуватися певним 

благом. Беручи до уваги той факт, що вказані групи цінностей вже взято під 

кримінально-правову охорону спеціальних розділів Особливої частини 

кримінального кодексу, авторка вважає, що до розділу V потрапили саме ті 

склади злочинів, яким «не знайшлося» місця в інших розділах. У власних роботах 

С.Я. Лихової, а також у статті, виконаній нею у співавторстві з П.С. Берзіним, 

така послідовність розміщення злочинів у вказаному розділі називається 

неправильною та нелогічною, а також робиться наголос на необхідності 

ліквідувати цю надзвичайну плутанину на користь більш впорядкованої 

внутрішньої структури [113, с. 39; 112, с. 115; 110, с. 89]. Для подолання цієї 

ситуації вчена пропонує доопрацювати структуру не лише відповідного розділу, 

а й усю Особливу частину чинного ККУ. На жаль, обсяги та мета нашого 

дослідження не дають змоги детальніше проаналізувати ці пропозиції, але вони 

доволі детально були проаналізовані М.В. Мазуром у спеціальній роботі, 

присвяченій питанням кримінальної відповідальності за порушення виборчих і 

референдумних прав громадян [115, с. 24-26]. 

Інша група вчених пропонує більш, так би мовити, полегшений, простіший 

метод подолання висвітлених вище проблем. Він полягає у внесенні змін у назву 

розділу V Особливої частини. Висловлюються також різні варіанти такої зміни. 

Наприклад, З.А. Тростюк пропонує змінити чинну назву вказаного розділу на 

«Злочини проти особистих, фізичних, культурних, економічних та політичних 

прав громадян» [185, с. 65], а Л.П. Медіна – на «Злочини проти окремих 

конституційних прав людини і громадянина» або, щоб підкреслити те значення, 

яке мають політичні права громадян України, на «Злочини проти політичних та 

інших конституційних прав і свобод людини і громадянина» [117, с. 81]. 

На наш погляд, варіанти такі, що їх цілком можна розглядати, аналізувати, 

дискутувати навколо актуалізованих питань у пошуку подальших покращень 

чинного кримінального законодавства. Проаналізований масив наукової 

літератури з указаного питання наочно демонструє не лише його актуальність, а 
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показує намагання вчених знайти більш-менш, на їхній погляд, прийнятний 

варіант вдосконалення законодавства в цій сфері. Підбиваючи певний проміжний 

підсумок, пропонуємо вважати родовим об’єктом злочинів, передбачених ст. 160 

ККУ, окремі конституційні права і свободи людини і громадянина, які піддано 

кримінально-правовій охороні за допомогою статей Розділу V Особливої частини 

ККУ. На наш погляд, перевагами такого визначення є, по-перше, відхід від 

конкретизації, яка, наприклад, обрана законодавцем у чинній назві вказаного 

розділу й яка не охоплює всіх видів конституційних прав, охоронюваних ним. 

По-друге, таке формулювання не лише повною мірою характеризує вже захищені 

саме окремі, а не всі конституційні права і свободи, а й залишає можливість без 

зайвих законодавчих процедур зі зміною назви розділу Особливої частини, 

охарактеризувати родовий об’єкт можливих майбутніх кримінальних 

правопорушень у цій сфері, урахувавши при цьому попередні наукові розвідки 

вчених-криміналістів. 

Викладене спонукає розглянути доволі цікаву проблематику, яка, зазвичай, 

підіймається прибічниками чотирьохланкової концепції об’єкту злочину та є 

пов’язаною з виділенням між родовим і безпосереднім об’єктом злочину 

видового об’єкту. Слід зазначити, що цю концепцію ще за радянських часів 

розвивав вітчизняний учений-криміналіст М.Й. Коржанський [92, с. 74], а своїх 

прибічників вона має не лише в Україні, а також і в деяких інших країнах, 

переважно тих, що мають спільний із нами доктринальний фундамент 

кримінального права та кримінального законодавства. 

Визначення видового об’єкта злочину цілком вписується в загальну 

концепцію класифікації об’єктів за вертикаллю: кожний нижній щабель 

становить собою меншу за обсягом групу цінностей, поставлених під 

кримінально-правову охорону декількох статей КК. У законодавстві тих країн, де 

розділи діляться, наприклад, на глави, прийнято вважати, що родовий об’єкт 

визначається за назвою розділу, а видові, відповідно, за назвами глав, які входять 

до його структури. Як пам’ятаємо, у вітчизняному кримінальному законі такий 

елемент структури як глава відсутній, проте, цей факт жодним чином не 
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заперечує можливості існування видових об’єктів злочинів. Тут буде доречним 

повернутись до наведених вище прикладів із розділами ІІ «Злочини проти життя 

та здоров’я особи», ІІІ «Злочини проти волі, честі та гідності особи», IV «Злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи», ХІІ «Злочини проти 

громадського порядку та моральності» і, у тому числі, розділу V «Злочини проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина». 

Складні, чи правильніше сказати, складені назви, обрані законодавцем для 

цих розділів, свідчать і про складену структуру родового об’єкту злочинів, 

визначених у них, який включає в себе кілька основних груп цінностей, що можна 

виділити як видові об’єкти. Так, наприклад, для розділу ІІ їх два: 1) життя та 

2) здоров’я; для розділу ІІІ – три: 1) воля, 2) честь і 3) гідність особи; для розділу 

ІV – два: 1) громадський порядок і 2) моральність. Не є винятком і розділ V, який 

також має декілька видових об’єктів. Розглянуті нами вище різні класифікації, у 

рамках яких різні вчені виділяють різні групи злочинів у цьому розділі, наочно 

ілюструють, на наш погляд, видові об’єкти, притаманні злочинам, розміщеним у 

ньому. 

Отже, якщо родовим об’єктом злочину «підкуп виборця, учасника 

референдуму» є група цінностей, яка складає сукупність основних 

конституційних прав і свобод українських громадян, а також права і свободи 

іноземних громадян і осіб без громадянства, то видовий об’єкт цього злочину 

повинна складати менша група цінностей. У нашому випадку це правові цінності 

(тобто соціальні цінності, які набули регламентації в нормах права), які 

полягають саме у виборчих правах, як частині конституційних прав українських 

громадян. 

Крім підкупу виборця або учасника референдуму цей видовий об’єкт 

злочину характерний також для протиправних діянь, передбачених у ст. 157 

«Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача»; ст. 158 «Надання неправдивих відомостей до органу 

ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, 
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документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного 

реєстру виборців»; ст. 1581 «Незаконне використання виборчого бюлетеня, 

бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником 

референдуму більше ніж один раз»; ст. 1582 «Незаконне знищення виборчої 

документації або документів референдуму»; ст. 159 «Порушення таємниці 

голосування» і ст. 1591 «Порушення порядку фінансування політичної партії, 

передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму». 

Перед тим, як перейти до безпосереднього об’єкту злочину, передбаченого 

ст. 160 ККУ, хочеться зазначити, що обрана нами для характеристики об’єкту 

цього злочину чотирьохланкова класифікація об’єкту за вертикаллю не є єдиною 

альтернативою концепції, яка розвиває класифікацію триланкову. Так, 

наприклад, у науковій літературі доволі часто можна знайти посилання на 

пропозицію М.В. Мазура та Ю.О. Кучера. Учені сформулювали шестиланкову 

класифікацію об’єкту злочину (об’єкту кримінально-правової охорони) за 

вертикаллю та пропонують виділяти: загальний об’єкт; типовий об’єкт; родовий 

об’єкт; видовий об’єкт; безпосередній юридичний об’єкт; фактичний об’єкт [102, 

с. 292-293]. 

Безпосередній об’єкт злочину – це ще менша порівняно з об’єктом видовим 

група цінностей. І поставлена вона під охорону конкретної кримінально-правової 

норми. Однак часто не виключається можливість існування однакового 

безпосереднього об’єкту злочинів, передбачених різними статтями одного 

розділу, а іноді – як вищенаведений приклад зі ст. 198 ККУ, і різних розділів 

кримінального закону. 

Можна також зустріти різні підходи правозастосовця до бачення та 

сприйняття й, відповідно, відображення в процесуальних документах 

безпосереднього об’єкту злочину, що аналізується. Так, наприклад, доволі 

усталеною виглядає практика, сформована у Білгород-Дністровському 

міськрайонному суді Одеської області. У постановлених ним вироках щодо осіб, 

котрі вчинили злочини, передбачені ст. 160 ККУ, суд, хоча й не робить прямої 

вказівки на об’єкт злочину, проте, вказує, що правопорушник вчинював ці діяння, 
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«незважаючи на інтереси територіальної громади» [33, 34, 35, 36] (справи 

стосувалися місцевих виборів). Чи правильний такий підхід – питання 

дискусійне. На наш погляд, у наведених прикладах під час досудового 

розслідування, можливо, не достатньо уваги було приділено дослідженню 

механізму спричинення шкоди, що в подальшому і спровокувало підміну об’єкта 

злочину віддаленими й доволі абстрактними можливими наслідками 

протиправного діяння. 

Цікавий приклад також можна навести із практики Києво-Святошинського 

суду Київської області, який розглядав справу щодо особи, котра «вчинила діяння 

у виді пропозиції, обіцянки та надання виборцю НВ за вчинення дій, пов’язаних 

із безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права під час голосування на 

виборчій дільниці за окремого кандидата на виборах». Суд указує, що підсудний 

вчиняв ці дії, «ігноруючи демократичні принципи виборчого процесу в Україні» 

[39].  

У своїх попередніх роботах, ми наголошували, що діяння, передбачені 

ст. 160 ККУ, посягають на встановлений законом порядок реалізації громадянами 

права голосу шляхом вільного волевиявлення. Зокрема, згідно зі ст. 6 ЗУ «Про 

вибори народних депутатів України» вибори депутатів є вільними, громадянам 

України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного 

виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи 

будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному 

виявленню волі виборця, забороняється. Аналогічні приписи містить також ст. 6 

ЗУ «Про вибори Президента України» [95, с. 96]. У порівняно новому Законі 

України «Про місцеві вибори», прийнятому в 2015 році, доволі ґрунтовно 

виписані основні засади місцевих виборів. У його ст. 2 з-поміж іншого 

вказується, що місцеві вибори є вільними, відбуваються на основі гарантованого 

Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування. У гіпотезі ст. 6 уточняється, що участь 

громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути 

примушений до участі чи неучасті в місцевих виборах. Місцеві вибори є 
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вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі 

та її вільного виявлення при голосуванні. Законодавець наголошує, що 

застосування насильства, погроз, обману, підкупу (курсив наш – В.К.) чи будь-

яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному 

волевиявленню виборця, забороняється [156]. 

Із урахуванням у тому числі й указаних законодавчих уточнень, розглянемо 

питання класифікації об’єкту злочину за горизонталлю. Види об’єкту за 

горизонталлю прийнято виділяти на рівні безпосереднього об’єкту злочину. Це 

відбувається у тих випадках, коли одне діяння завдає шкоду або створює загрозу 

її спричинення кільком групам цінностей одночасно. Таке спричинення може 

бути безальтернативним, тобто у будь-якому випадку шкода спричиняється 

кільком об’єктам, або ж можливі варіанти необов’язкового посягання на кілька 

груп цінностей. Із урахуванням указаної специфіки, безпосередній об’єкт у науці 

кримінального права поділяється на основний і додатковий. Додатковий об’єкт, 

саме з урахуванням вказаної безальтернативності або ж можливої альтернативи, 

буває двох видів – обов’язковий і факультативний відповідно. Як слушно 

зазначає О.В. Ус, співвідношення та значення основного та додаткового 

безпосередніх об’єктів у межах одного й того самого складу злочину не є 

однаковим, різним є й їхній вплив на кримінально-правову оцінку вчиненого 

особою діяння. Юристка наголошує, що правильне встановлення додаткового 

безпосереднього об’єкта складу злочину забезпечує вирішення питання про 

наявність в діянні особи ознак одиничного складеного злочину чи множинності 

злочинів [196, с. 149]. Наведене цілком і повністю стосується окремих складів 

злочину, передбаченого ст. 160 ККУ. Так, наприклад, у частині четвертій 

указаної статті серед кваліфікуючих ознак зазначено вчинення підкупу виборця 

або учасника референдуму представниками окремих категорій службових осіб. 

Отже, є підстави вести мову про те, що вказаними діяннями такі суб’єкти 

посягають на нормальну діяльність державного або суспільного апарату. Слід 

наголосити, що в науковій літературі досліджувалося питання того, що саме слід 

розуміти під терміном «нормальна» діяльність. Так, наприклад, Д.О. Сисоєв у 
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результаті дослідження зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 

встановив, що «правильною нормальною діяльністю службових осіб є їхня 

законна діяльність, тобто реалізація власних повноважень через неухильне 

виконання приписів адресованих ним нормативно-правових актів» [166, с. 86]. 

Такий підхід ученого видається правильним, оскільки змістом службової 

діяльності в правовій державі є неухильне виконання приписів закону. Отже, 

вказаний об’єкт є додатковим безпосереднім об’єктом підкупу виборця або 

учасника референдуму. Через те, що шкода йому спричиняється не у всіх 

можливих випадках вчинення даного злочину, він є факультативним. 

Деякі дослідники злочинів у сфері службової діяльності наголошують, що 

частиною родового об’єкта злочинів, які вчинюються службовими особами, є 

авторитет державних і громадських організацій та інших структур [205, с. 8, 21-

22]. Тобто, у разі вчинення підкупу виборця, наприклад, членом Центральної 

виборчої комісії, є підстави говорити про те, що в результаті потерпає: 

1) встановлений законом порядок реалізації громадянами права голосу шляхом 

вільного волевиявлення; 2) нормальна, тобто законна діяльність службових осіб; 

3) авторитет державного органу. 

У разі, коли такі діяння вчинюються іншими особами, окресленими в ч. 4 

ст. 160 ККУ, може потерпати авторитет, зокрема, інших структур. Наприклад, 

політичної партії або місцевої організації політичної партії. Може зазнавати 

шкоди також авторитет громадських організацій, коли, наприклад, підкуп вчиняє 

їхній представник, котрий є офіційним спостерігачем на виборах або 

референдумі. 

Із огляду на те, що авторитет державних, громадських організацій та інших 

структур, як і законна діяльність службових осіб, зазнає шкоди не у всіх 

можливих випадках підкупу виборця, учасника референдуму, є підстави 

говорити про те, що він також є факультативним додатковим безпосереднім 

об’єктом цього злочину. 
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Отже, питання про визначення найбільш повної та всеохоплюючої концепції 

об’єкта злочину на цей момент не можна вважати закритим, більше того, воно 

перебуває в динаміці, з’являються нові доводи в рамках раніше існуючих 

концепцій з посиланням на Конституцію України (концепція соціальних 

цінностей), підсилюється та актуалізується аргументація раніше розроблених 

теоретичних систем (суспільні відносини, правові відносини), з’являються нові 

сміливі пропозиції, орієнтовані на зручність практичного застосування 

кримінального законодавства (інтегрований підхід). 

Сказане дозволяє констатувати, що основним безпосереднім об’єктом 

злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, є встановлений законом порядок реалізації 

громадянами права голосу у спосіб вільного волевиявлення. У результаті 

вчинення діянь, передбачених цією статтею кримінального закону, відбувається 

безпосередній вплив на механізм прийняття відповідного рішення особою під час 

голосування на виборах або референдумі. У результаті підкупу здійснюється 

певний вплив на інтелектуальну сферу людини. Як наслідок цього впливу – 

виключається сама можливість вільного формування волі особи і, у підсумку, 

унеможливлюється вільне виявлення цієї волі безпосередньо під час голосування. 

Саме таким чином розкривається механізм спричинення шкоди безпосередньому 

об’єктові злочину «підкуп виборця або учасника референдуму». 

У разі вчинення кваліфікованих видів підкупу спеціальними суб’єктами, 

визначеними в ч. 4 ст. 160 ККУ, шкода може спричинятися законній діяльності 

службових осіб і авторитету державних, громадських організацій та інших 

структур, які є факультативними додатковими об’єктами вказаного злочину. 

 

 

2.2 Об’єктивна сторона підкупу виборця або учасника референдуму 

 

Вище, аналізуючи об’єкт злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, ми 

наголошували, що правозастосовники не дуже переймаються акцентами щодо 

відображення цього елементу складу злочину в тексті процесуальних документів 
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взагалі й, зокрема, у тексті судових рішень. Разом із тим практика ґрунтовно 

опирається на дослідження тих елементів, які прямо внесені законодавцем до 

тексту диспозицій кримінально-правових норм. І це, насамперед, об’єктивна 

сторона злочину, детальному описові якої нормотворець приділяє дуже серйозну 

увагу. Не викликає жодних сумнівів, що основою об’єктивної сторони злочину є, 

безперечно, ті чи інші діяння. Саме в них – у діяннях – відображаються 

протизаконні спонукання й цілі відповідного суб’єкта. Не принижуючи значення 

всіх інших елементів складу злочину, кожен із яких має істотний і по-своєму 

вирішальний вплив на кваліфікацію, все ж таки маємо визнати, що специфіка 

абсолютної більшості із розміщених у Особливій частині КК складів злочинів 

дуже часто розкривається саме в об’єктивній стороні. 

Повний і всебічний аналіз об’єктивної сторони будь-якого злочину не 

можливий без дослідження всіх її ознак, як обов’язкових, так і факультативних. 

Обов’язковою ознакою є діяння: дія – його активна форма або бездіяльність – 

пасивна форма діяння. Факультативними ознаками прийнято вважати злочинні 

наслідки, причиновий зв’язок між діянням і такими наслідками, місце, час, 

засоби, знаряддя, спосіб і обстановку вчинення злочину. 

Основна властивість обов’язкових ознак відображається в самій їх назві, без 

них не може існувати жоден злочин. Якщо злочинний наслідок, причиновий 

зв’язок, місце, час, засоби, знаряддя, спосіб або обстановка вчинення злочину 

прямо вказані в диспозиції кримінально-правової норми й, відповідно, впливають 

на кваліфікацію злочину, то вони набувають значення обов’язкових ознак для 

конкретного складу злочину. 

Вивченню питань об’єктивної сторони злочину взагалі й окремих її ознак 

присвятила свої роботи значна кількість дослідників. Серед них С.Р. Багіров, 

П.С. Берзін, В.М. Кудрявцев, В.Б. Малінін, М.І. Панов, О.Ф. Парфєнов, 

Г.В. Тімейко, О.Л. Тимчук, Н.М. Ярмиш та інші вчені. Теоретичний розвиток 

положень, які відносяться до об’єктивної сторони окремих злочинів, також 

здійснюється чи не в кожній дисертації, присвяченій вивченню суспільно 

небезпечних діянь, передбачених статтями Особливої частини КК.  
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До запровадження внесених ЗУ № 1703 від 14.10.2014 р. змін до ст. 160 ККУ, 

ця норма передбачала відповідальність за порушення законодавства про 

референдум, у чинній же редакції – за підкуп виборця чи учасника референдуму. 

Таким чином, положення ст. 160 ККУ не просто зазнали редакційних змін, а були 

замінені іншими за змістом правовими нормами. 

У новій редакції ст. 160 ККУ передбачено три основних склади злочинів: 

1) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником 

референдуму для себе чи третьої особи НВ за вчинення чи невчинення будь-яких 

дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або 

права голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці 

(дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата 

на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня 

(бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від 

фактичного волевиявлення особи та результатів голосування (цей склад 

розміщений у частині першій цієї норми); 

2) пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму НВ 

за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою 

реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у референдумі 

(відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці 

референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на 

виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної партії 

або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі) 

(цей склад злочину виписаний законодавцем у частині другій статті); 

3) здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання 

підприємствам, установам, організаціям НВ або надання безоплатно товарів 

(крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, символіки, 

прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого 

законодавством), робіт, послуг (передбачений частиною третьою) [103]. 

Треба визнати, що використаний нормотворцем прийом юридичної техніки 

при конструюванні ст. 160 ККУ, коли три частини однієї норми містять основні 
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склади злочинів, не є доволі звичним і не так часто зустрічається в тексті 

кримінального закону. Вочевидь, більш звичною і однозначно більш поширеною 

є схема, коли в частині першій статті розміщується основний склад злочину, у 

частині другій – кваліфікований, а в третій і подальших, якщо вони є, – особливо 

кваліфіковані склади. 

Більше того, склади злочинів, передбачені частиною першою (прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання (курсив наш – В.К.) виборцем, учасником 

референдуму для себе чи третьої особи НВ…) і частиною другою (пропозиція, 

обіцянка або надання (курсив наш – В.К.) виборцю чи учаснику референдуму 

НВ…) ст. 160 ККУ, є дзеркальними злочинами. Очевидно, що прийняти 

пропозицію або обіцянку НВ можна лише за наявності попередньо висловленої 

такої пропозиції або обіцянки. Так само й одержати НВ можливо виключно в 

результаті її надання. 

Приклади дзеркальних складів злочинів відомі як історії вітчизняного 

кримінального законодавства, так і його сучасності. У історичній ретроспективі 

найвідомішим і, можна сказати, класичним прикладом були склади давання та 

одержання хабара. У чинному ж КК за аналогією з наведеними приписами ч.ч. 1 

і 2 ст. 160 також вибудовано: 

- частину першу (пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або 

третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання 

її надати… (курсив наш – В.К.)) і частину третю (прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди… (курсив 

наш – В.К.)) ст. 3683 ККУ («Підкуп службової особи юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми»); 

- частину першу (пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, 

іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого 

самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, 
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приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій 

особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її 

надати… (курсив наш – В.К.)) і частину третю (прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, 

експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також 

незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових 

спорів неправомірної вигоди… (курсив наш – В.К.)) ст. 3684 ККУ («Підкуп 

особи, яка надає публічні послуги»); 

- частину першу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 

(курсив наш – В.К.) особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду 

або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави…) і частини другу та третю 

(прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

(курсив наш – В.К.) для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави…) ст. 3692 ККУ 

(«Зловживання впливом»). 

У дещо зміненому виді залишилися в тексті ККУ старожили дзеркальних 

складів злочинів у сфері службової діяльності: ст. 368 («Прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») та ст. 369 

(«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). 

Із наведених прикладів відразу виділяється закономірність: у первісних 

нормах, які існують із моменту набрання чинності ККУ в 2001 р., 

відповідальність за одержання та надання НВ рознесена по різним статтям. А от 

у кримінально-правових новелах, які пізніше вводилися до тексту кримінального 

закону, і надання, і одержання НВ передбачені у виді основних складів злочинів 

у різних частинах, але в межах однієї статті. Виникає питання, чим керувався 

законодавець, обираючи такий підхід у нових редакціях відповідних статей? 
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На нашу думку, немає підстав говорити, що будь-який із наведених прийомів 

є більш або менш вдалим для правозастосування. Однак, із огляду на належну 

якість законодавчого масиву, менша кількість нових статей із відповідними 

індексами однозначно сприймається краще. Використовуючи такий прийом, 

нормотворець по суті технічно скоротив можливу більшу кількість нових статей 

у тексті кримінального закону, не зменшивши при цьому кількості правових 

норм. 

Ураховуючи наведені теоретичні викладки, пропонуємо проаналізувати 

об’єктивну сторону кожного із виділених вище складів злочину, передбаченого 

ст. 160 ККУ. Через дзеркальність правових норм, розміщених у частині першій і 

другій вказаної статті, пропонуємо розглядати їх паралельно. 

Діяння, передбачені в ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ, мають традиційно ускладнене 

для злочинів, пов’язаних із одержанням – наданням НВ, відображення. Однак 

воно все ж таки дає змогу визначити основні ознаки окремих елементів складу 

злочину, з-поміж яких є також ознаки об’єктивної сторони. 

Виписана законодавцем нормативна конструкція дозволяє виділити такі 

форми діяння, що в сукупності з іншими елементами та ознаками дає підстави 

констатувати можливу наявність складу злочину: 

№ для ч. 1 ст. 160 КК України для ч. 2 ст. 160 КК України 

1. Прийняття пропозиції НВ Пропозиція НВ 

2. Прийняття обіцянки НВ Обіцянка НВ 

3. Одержання НВ Надання НВ 

Отже, мають місце три види діянь, які можуть вчинятися у формі дій, бо, 

навіть мовчазна згода на пропозицію або обіцянку, продемонстрована мімікою 

чи жестами, потребує хоч і незначної, але все ж таки певної фізичної активності. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови дефініює термін 

«пропозиція» як те, що пропонується чиїй-небудь увазі, виноситься на 

обговорення, розгляд тощо. Це може бути порада, вказівка щодо того, як діяти, 

що робити. Також, «пропозиція» – це те, що пропонується кому-небудь замість 

чогось або на вибір як угода, умова тощо (курсив наш – В.К.) [30, с. 1164]. У 
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тому ж словнику можна знайти значення слова «обіцянка»: добровільно дане 

зобов’язання зробити що-небудь [30, с. 805]. 

Таким чином, якщо спиратися на семасіологічну природу зазначених понять, 

то слід визнати, що їхньою основною відмінністю є обов’язкова прив’язка 

«пропозиції» як певної умови якихось подальших дій, до цих самих подальших 

дій. Для «обіцянки» ж достатньою є наявність лише самого зобов’язання зробити 

щось. У семантичній площині таке зобов’язання може бути безумовним, для його 

визначення та характеристики визначальною є ознака добровільності, а не 

подальшого виконання якихось умов. 

Маємо констатувати, що законодавець не лише жодним чином не врахував 

семасіологічну природу вказаних термінів, а й повністю нівелював різницю між 

ними, розмістивши в тексті кримінально-правової норми загальну для них умову, 

власне за яку суб’єкт таку пропозицію чи обіцянку приймає: 1) вчинення чи 

невчинення будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права або права голосу – для прийняття пропозиції, обіцянки та 

одержання НВ; та 2) вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних із 

безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у 

референдумі – для пропозиції, обіцянки або надання НВ. 

Отже, обіцянка, що дістає певну вимогу для виконання наданого 

зобов’язання як обов’язкову умову його реалізації, отримує таким чином ознаку 

пропозиції й у результаті сама перетворюється на пропозицію. Законодавець, 

передбачивши в диспозиції кримінально-правової норми обов’язковий зв’язок 

термінів «пропозиція» та «обіцянка» з подальшим учиненням або невчиненням 

певних дій, по суті надав двом семантично відмінним поняттям значення 

синонімів. Чи додало це позитиву текстові кримінального закону? Напевно, що ні1. 

                                                           
1 ГЮУ у підготовлених ним правилах оформлення проектів законів та основних вимогах законодавчої техніки 

слушно зазначило, що структура закону повинна забезпечувати послідовне логічне викладення нормативного 
матеріалу, його доступність для огляду та, тим самим, сприяти правильному його розумінню, а відтак, і подальшому 
застосуванню. Статті – це предметно відокремлені структурні одиниці закону, які можуть поділятися на частини. 
Частина статті може складатися з одного або декількох речень та в сукупності має містити один логічно завершений 
аспект регулювання, що відноситься до предмета статті. На думку Головного юридичного управління, одним із 
недоліків закону може бути наявність громіздких статей, статей, перенасичених регулятивними приписами, що 
призводить не лише до ускладнень під час внесення до них наступних змін, але й у процесі їхнього застосування 
[146, с. 8, 12-13]. 
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У диспозиціях ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ законодавець примудрився створити 

громіздкі норми, перевантаживши їх пустим у випадку, що розглядається, 

терміном, необґрунтовано позбавивши його семасіологічного наповнення. 

Ще наочнішою ілюстрацією повного ігнорування і тлумачення відповідних 

термінів в українській мові, і рекомендацій ГЮУ, є п. 3 примітки ст. 354 ККУ. 

Хоча в цьому пункті не згадується ст. 160 ККУ, проте, він встановлює межі 

розуміння термінів «пропозиція» та «обіцянка» в контексті НВ у ст.ст. 354, 368, 

3683 – 370 ККУ. Законодавець пропонує розуміти під пропозицією – висловлення 

… наміру про надання НВ, а під обіцянкою – висловлення такого наміру з 

повідомленням про час, місце, спосіб надання НВ. Отже, маємо приклад власного 

бачення авторами законопроекту змістовного наповнення окремих термінів, що 

вносить плутанину в законодавство та, як результат, у правозастосування. 

Підбиваючи проміжний підсумок, варто констатувати, що здійснений вище 

аналіз дозволяє обґрунтувати пропозицію про виключення з тексту ч.ч. 1 і 2 

ст. 160 ККУ термінів «обіцянки» та «обіцянка» відповідно, як таких, що не 

виконують самостійної функції та фактично дублюють за своїм смисловим 

наповненням термін «пропозиція». Вважаємо також доцільним окреслити 

перспективи подальшого вдосконалення приписів кримінального законодавства 

в частині протидії злочинам, пов’язаним із наданням – отриманням НВ, серед 

яких, зокрема, примітка ст. 354 ККУ. 

Термін «надання» має доволі непросту послідовність роз’яснення в 

тлумачному словнику української мови. Так, автори глосарію визначають його 

як «дію за значенням надати» в першому значенні цього терміну. «Надати» в 

першому значенні переадресовує нас до терміну «надавати» у другому значенні. 

Своєю чергою, слово «надавати» у другому значенні тлумачиться як «давати 

можливість мати щось, користуватися чимсь і т. ін.» Разом із тим маємо звернути 

увагу й на перше значення цього поняття: «дати що-небудь у якійсь кількості або 

в кілька заходів» [30, с. 709]. Отже, надання в сенсі ст. 160 ККУ – це давання 

виборцеві або учаснику референдуму можливості мати НВ в якійсь кількості. 

Цікаво, що мовознавці наголошують на можливості надавати щось у кілька 
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заходів. У цьому контексті відразу пригадується вже класичне положення, що, 

наприклад, одержання НВ (хабара) вважається закінченим із моменту отримання 

хоча б його частини. 

Щодо поняття «одержання», то воно визначається у зазначеному словнику 

як «дія за значенням одержати». «Одержати», відповідно, переадресовує нас на 

«одержувати» (також доволі непроста послідовність, обрана укладачами 

словника). І, нарешті, «одержувати», це: «брати, приймати те, що надсилається, 

надається (курсив наш – В.К.), вручається і т. ін.; отримувати» [30, с. 827]. По-

перше, бачимо, що в контексті аналізованої норми, це прийняття НВ. А по-друге, 

цікавим є віддзеркалення двох наведених термінів навіть у їхньому тлумаченні: 

одержувати – це брати, приймати саме те, що надається. Таким чином, 

законодавець, формулюючи вказані склади злочинів як дзеркальні, діяв у чіткій 

відповідності з філологічним тлумаченням використовуваних термінів, що 

однозначно є правильною позитивною рисою кримінально-правової норми, 

засвідчує її ґрунтовне опрацювання на стадії розроблення, надає чіткості, 

унеможливлюючи різнотлумачення. 

Ведучи мову про види діянь, які знаходяться в основі об’єктивної сторони 

злочинів, передбачених ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ, маємо розібрати питання 

визначення моменту, із якого ці злочини необхідно вважати закінченими. Беручи 

до уваги той факт, що вказані суспільно небезпечні діяння фактично виросли зі 

статей, які передбачали кримінальну відповідальність за одержання або дачу 

хабара, справедливо буде розглянути, як вказане питання регламентується в 

окремих законодавчих системах. Так, наприклад, О.О. Дудоров і Г.М. Зеленов 

виділяли чотири законодавчі системи, які відрізняються одна від одної саме 

моментом одержання хабара (ми ж сприймаємо їх через призму НВ – В.К.): 

1) система односторонньої заяви: для закінчення злочину досить виявити 

готовність продати службову діяльність за певну плату; замах за такої системи 

неможливий; 2) система двосторонньої угоди: для моменту закінчення злочину 

потрібна згода особи прийняти запропонований їй хабар; 3) система реалізації 

двосторонньої угоди у формі фактичного отримання запропонованого хабара; 
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відповідно до цього підходу угода про хабар, яка не супроводжується його 

одержанням, розглядається лише як готування; 4) система, яка для закінчення 

злочину потребує не лише прийняття хабара, а й вчинення того діяння, заради 

якого він і був вручений [100, с. 459]. 

Ураховуючи вищенаведене, можна зробити такі висновки: 

- для пропозиції НВ та для її обіцянки характерні ознаки системи 

односторонньої заяви. Для того, щоби злочин вважався закінченим, достатньо, 

щоби суб’єкт висловив таку пропозицію чи обіцянку. Такі характеристики є 

маркером формального складу злочину. Згода протилежної сторони пристати на 

таку пропозицію не є обов’язковою та на кваліфікацію не впливає; 

- для прийняття пропозиції або обіцянки НВ є характерними ознаки системи 

двосторонньої угоди, адже прийняти можна лише попередньо висловлену 

пропозицію. У визначенні виду цього складу злочину залежно від моменту його 

закінчення нам допомагає сам законодавець, нівелюючи значення можливих 

наслідків у формулюванні диспозиції ч. 1 ст. 160 ККУ. Він веде мову про 

вчинення вказаних дій «незалежно від фактичного волевиявлення особи та 

результатів голосування». Отже, склад цього злочину також буде формальним і 

вважатиметься закінченим із моменту вчинення суб’єктом будь-яких дій, які 

засвідчать прийняття висловленої йому пропозиції отримати НВ; 

- для одержання НВ, так само, як і для її надання притаманні ознаки системи 

реалізації двосторонньої угоди у формі фактичного отримання запропонованої 

НВ. Разом із тим слід зазначити, що на відміну від характеристики, наданої 

О.О. Дудоровим і Г.М. Зеленовим, у разі, якщо угода про хабар (НВ) не 

супроводжується його (її) одержанням, вести мову про готування до злочину не 

можна. І ця можливість виключена на законодавчому рівні завдяки наявному 

формулюванню диспозицій ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ. Криміналізувавши пропозицію 

НВ та її прийняття, законодавець тим самим по суті криміналізував готування до 

надання та готування до одержання такої вигоди, адже, ні надання, ні одержання 

не може відбутися без попередньої домовленості – угоди про це. Така угода може 

безпосередньо передувати наданню – одержанню або ж між ними може бути 
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якийсь більший проміжок часу – на кваліфікацію цей факт не впливає. Очевидно, 

що цей склад злочину також є формальним. 

Додатково не можемо оминути увагою ще один момент: як кваліфікувати 

діяння з одержання – надання НВ у разі, коли ця вигода передається і, відповідно, 

отримується не повністю, а частинами. Знову повертаючись до теоретичного 

доробку щодо кримінальної відповідальності за хабарництво, маємо зазначити, 

що нам імпонує позиція щодо констатації закінчення такого злочину з моменту 

передачі – отримання хоча б частини від обумовленого розміру НВ [12, с. 80; 157; 

122, с. 49, 150-151]. 

Вище, розглядаючи дефініцію поняття «пропозиція», ми встановили, що це 

те, що пропонується кому-небудь замість чогось. Законодавець у тексті ч. 1 

ст. 160 ККУ передбачив, які саме дії, пов’язані з безпосередньою реалізацією 

виборчого права або права голосу, особа повинна виконати або навпаки – не 

виконувати у відповідь на отримання НВ: 1) відмова від участі в голосуванні; 

2) голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу; 

3) голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого 

голосування; 4) передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на 

референдумі) іншій особі. 

Звертає на себе увагу той факт, що, наприклад, у дзеркальній нормі – ч. 2 

ст. 160 законодавець розмістив перелік дій, очікуваних суб’єктом-ініціатором 

пропозиції НВ від виборця або учасника референдуму, і вони дещо відрізняються 

від наведених вище: 1) відмова від участі в голосуванні; 2) голосування на 

виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу; 3) голосування за 

окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої 

організації політичної партії або відмова від такого голосування; 4) передача 

виборчого бюлетеня іншій особі. 

Не зовсім зрозуміло, чому нормотворцем в одному випадку ведеться мова 

про «передання», а в іншому – про «передачу» бюлетеня іншій особі. 

Вважатимемо це технічною помилкою під час укладання тексту на стадії 

законопроекту. Проте не можемо оминути увагою такої, на перший погляд, 
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незначної розбіжності в наведених переліках дій, яка дозволяє зробити певні 

висновки щодо його ролі та значення. 

Як бачимо, трохи відрізняються дії, виділені нами під номерами три й 

чотири (курсивом позначено відмінності за виключенням вказаної раніше 

технічної похибки): 

№ для ч. 1 ст. 160 КК України для ч. 2 ст. 160 КК України 

3. 

Голосування за окремого 

кандидата на виборах або відмова 

від такого голосування 

Голосування за окремого 

кандидата на виборах, кандидатів 

від політичної партії, місцевої 

організації політичної партії або 

відмова від такого голосування 

4. 

Передання виборчого бюлетеня 

(бюлетеня для голосування на 

референдумі) іншій особі 

Передача виборчого бюлетеня 

іншій особі 

 

Із наведеного видно, що з одного боку – у випадках голосування – 

криміналізовані очікування ініціатора НВ більші, ніж можливі діяння-

відповідники її отримувача, за які законодавець передбачив відповідальність. А з 

іншого – у випадку передачі бюлетеня – навпаки: у разі прийняття пропозиції НВ, 

її набувач може передати не лише виборчий бюлетень, як це відображають 

криміналізовані в частині другій цієї статті очікування суб’єкта її пропозиції, а й 

бюлетень для голосування на референдумі. 

Таким чином, якщо здійснювати буквальне тлумачення вищенаведених 

положень закону, у випадку, наприклад, коли один суб’єкт надає НВ учасникові 

референдуму в замін на передачу бюлетеня для голосування на референдумі, то 

виникають підстави вести мову про наявність ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 160 ККУ, лише в діяннях тієї особи, котра одержує таку 

вигоду. Так само, коли виборець погоджується на пропозицію та одержує НВ за 

голосування не за окремого кандидата, а за політичну партію (тобто, у 

формулюванні ч. 2 ст. 160 ККУ, за кандидатів від політичної партії), то 
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виникають підстави говорити про відсутність у його діяннях окремих ознак 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ, констатуючи, натомість, ознаки, 

передбачені частиною другою цієї статті, у діяннях суб’єкта, котрий надає 

виборцеві таку НВ. 

Підсумовуючи викладене, маємо сказати, що навряд чи законодавець 

спеціально заклав такі юридичні колізії в текст дзеркальних за своєю 

кримінально-правовою природою норм. Скоріш за все з боку нормотворця мало 

місце неуважне ставлення до деталей у формулюваннях. Спираючись на власний 

досвід правозастосування, слід відзначити, що включення законодавцем до 

тексту диспозицій статей Особливої частини КК прикладів окремих діянь доволі 

часто провокує різне тлумачення норм різними учасниками процесу, створюючи 

умови, за яких під виглядом змагальності просто затягується розгляд справи. Для 

виправлення виявлених недоліків пропонуємо «віддзеркалити» формулювання в 

ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ, які характеризують відповідні приклади дій, пов’язаних із 

безпосередньою реалізацією особою свого виборчого права або права голосу на 

референдумі. Ці зміни будуть відображені нижче в запропонованій редакції 

ст. 160 ККУ. 

Найчастіше дискусія виникає навколо питання, чи є такі переліки 

вичерпними. Небезпідставно вважається, що у випадках, коли законодавець 

завершує перелік посиланням на інші можливі ознаки, то перелік є невичерпним 

і до застосування коректні й інші ознаки, безпосередньо не наведені в тексті 

норми1.  

У тексті ж ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ про які-небудь «інші діяння» у переліку дій, 

пов’язаних із безпосередньою реалізацією особою свого виборчого права або 

права голосу, не йдеться, що й викликає певні сумніви в можливості продовження 

цього переліку та підкріплює позицію, яка полягає у його вичерпності. 

                                                           
1 Таким прикладом можна навести ч. 2 ст. 194 КК України, де вказано способи умисного знищення або 

пошкодження чужого майна: «шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом»; ч. 1 ст. 279: 

«блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи 

іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або 

настання інших тяжких наслідків»; ч. 2 ст. 283: «ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші 

тяжкі наслідки» тощо. 
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Очевидно, що законодавець, хоч і з певними вадами, проте намагався 

відобразити в аналізованих диспозиціях певну систему. На наш погляд, основним 

криміноутворюючим акцентом тут повинна бути не вказівка на конкретні 

способи вчинення дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією особою 

виборчого права або права голосу на референдумі, а сам факт вчинення чи 

невчинення таких діянь. Однак законодавець, наводячи в дужках по суті 

приклади окремих дій, закріплює за ними роль головних маркерів цього злочину. 

Зазвичай, за допомогою такого конструктивного прийому законодавець 

намагається проілюструвати найбільш поширені (принаймні на момент 

розроблення законопроекту та прийняття змін до ККУ) способи вчинення 

злочину, як у наведених вище прикладах у ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 279, ч. 2 ст. 283 

ККУ. У ряді випадків він також допомагає підкреслити соціальну обумовленість 

криміналізації тих чи інших діянь. Разом із тим через особливості конструювання 

ст. 160 ККУ, переліки, розміщені в тексті її частин 1 і 2, дозволяють визначити їх 

як вичерпні. Варто визнати, що в наявному вигляді вказані переліки не є 

ідеальними, відповідна система не має завершеного виду. Так, наприклад, у 

першому розділі роботи ми вказували, що законодавець не врахував у ч.ч. 1 і 2 

ст. 160 ККУ того факту, що голосування під час референдуму здійснюється не за 

кандидатів чи політичні партії, а за питання. Тобто прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання учасником референдуму для себе чи третьої особи НВ за 

голосування на референдумі за певне питання чи проти нього, а так само 

пропозиція, обіцянка або надання учаснику референдуму за це НВ не утворюють 

складу злочину. Така прогалина, зокрема, може спонукати правозастосовників 

застосовувати наявні приписи щодо голосування під час виборів за аналогією й 

до голосування під час референдуму. Такий підхід є помилковим як з огляду на 

вичерпну природу переліків, які розглядаються, так і через припис ч. 4 ст. 3 ККУ, 

де прямо забороняється така можливість.  

Для подолання виявленої вади видається необхідним внести зміни до тексту 

ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ, передбачивши серед видів діянь, криміналізованих у них, 
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також і «голосування на референдумі за певне питання чи проти певного 

питання». 

Отже, ураховуючи викладене, маємо зазначити, що проаналізовані переліки 

необхідно вважати вичерпними, які покликані зорієнтувати правозастосування на 

коректне використання приписів, які ці переліки конкретизують.  

У ч. 1 ст. 160 ККУ встановлено відповідальність за діяння, які раніше не 

вважалися злочинами, тоді як частина друга цієї норми визначає караність діяння, 

яке раніше (до 23 жовтня 2014 р.) охоплювалося змістом ч. 1 ст. 157 ККУ, що 

визнавала злочином, окрім іншого, перешкоджання вільному здійсненню 

громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, 

поєднане з підкупом. Однак, відповідно до ЗУ № 1703, слово «підкуп» з тексту 

ч. 1 ст. 157 було виключене. Отже, яким чином співвідносяться між собою склади 

злочинів, передбачені ч. 1 ст. 157 ККУ (у редакції до 23 жовтня 2014 р.) та ч. 2 

ст. 160 ККУ (у редакції, чинній з 23 жовтня 2014 р.) і як необхідно кваліфікувати 

відповідні дії винних осіб, скоєні до 23 жовтня 2014 р.? Вирішення цього питання 

є надзвичайно важливим завданням з огляду на те, що за повідомленнями засобів 

масової інформації, під час виборчої кампанії з позачергових виборів народних 

депутатів, що відбулися 26 жовтня 2014 р., органами внутрішніх справ станом на 

24 жовтня 2014 р. було зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень [142]. 

Результати порівняльного аналізу зазначених норм дають змогу дійти 

висновку, що вони відрізняються і за змістом, і за обсягом. Зокрема, ч. 1 ст. 157 

ККУ у попередній редакції визначала підкуп не як самостійну форму об’єктивної 

сторони, а як спосіб перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого 

виборчого права або права брати участь у референдумі. До речі, на підставі цього 

М.О. Мягков наполягав на необхідності відмежування кримінально караного 

підкупу від підкупу, визначеного виборчим законодавством як виборче 

правопорушення. Основним критерієм розмежування правник називав 

властивість конкретного підкупу унеможливити або ускладнити вільне 

здійснення громадянином свого виборчого права. Тож, на його думку, підкуп слід 

вважати кримінально караним у разі, якщо він був спрямований на порушення 



116 

виборчих прав громадянина: якщо в результаті підкупу особи в її свідомості 

закріпився чи міг закріпитися обов’язок не здійснювати свого виборчого права 

або здійснити його певним чином, то такий підкуп потрібно вважати 

кримінально-караним. Але ж, якщо у виборця після підкупу повністю 

зберігається свобода волевиявлення (наприклад, виборець на вулиці безкоштовно 

отримав подарунок від агітаційної групи без вимоги голосувати за певного 

кандидата, а лише із закликом), то такий підкуп є тільки виборчим 

правопорушенням [178, с. 11]. Така точка зору, на нашу думку, є не зовсім 

правильною, адже надання виборцю, скажімо, грошових коштів із закликом 

голосувати за певного кандидата може сформувати у виборця моральний 

обов’язок вчинити саме так, навіть за відсутності будь-якого контролю за його 

діями під час голосування, а це і є перешкоджанням формуванню та вільному 

виявленню волі виборця. Із огляду на це, формулювання чинної редакції ч. 2 

ст. 160 ККУ у цьому аспекті можна вважати більш досконалим і таким, що 

виключає можливість неоднозначного тлумачення закону, адже встановлює 

відповідальність безпосередньо за пропозицію, обіцянку або надання виборцю чи 

учаснику референдуму НВ за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних 

із безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у 

референдумі. 

Крім того, як ми наголошували вище, чинна редакція ч. 2 ст. 160 ККУ, на 

відміну від попередньої редакції ч. 1 ст. 157 ККУ, містить у дужках приклади дій, 

пов’язаних із безпосередньою реалізацією громадянином свого виборчого права 

чи права на участь у референдумі, за вчинення або невчинення яких здійснюється 

підкуп. Відповідні дії стосуються безпосередньої реалізації виборцем або 

учасником референдуму свого виборчого права чи права на участь у 

референдумі. 

Однак за відсутності такої вказівки в ч. 1 ст. 157 ККУ вітчизняні вчені по-

різному тлумачили цю норму. Це повною мірою стосується і чинної редакції ч. 1 

ст. 157 ККУ, яка встановлює кримінальну відповідальність за перешкоджання 

вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати 
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участь у референдумі, поєднане з обманом або примушуванням. Так, наприклад, 

на думку І.О. Зінченко, підкуп (у попередній редакції ч. 1 ст. 157 ККУ) становив 

«передачу особі грошей, інших цінностей, надання яких-небудь переваг, пільг 

майнового характеру, будь-яких послуг або обіцянку майнових вигод чи 

позбавлення від матеріальних витрат як винагороду за зміну свого волевиявлення 

під час участі у виборах або за відмову від такої участі» [103, с. 141]. На відміну 

від цього, М.В. Мазур керувався тим, що виборче право може бути активним 

(право обирати) та пасивним (право бути обраним), а тому вважав, що в розумінні 

ч. 1 ст. 157 ККУ підкуп полягав «у схилянні особи шляхом надання чи обіцяння 

надання винагороди матеріального характеру (грошей, матеріальних цінностей 

або послуг) до вчинення певних дій або до відмови від їх вчинення, пов’язаних із 

реалізацією громадянином свого активного чи пасивного виборчого права або 

права брати участь у референдумі…» [115, с. 51]. 

Таким чином, ЗУ № 1703 від 14.10.2014 р. фактично декриміналізував 

перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого пасивного виборчого 

права, поєднане з підкупом (наприклад, підкуп кандидата в народні депутати з 

метою спонукати останнього до відмови від подальшої участі у виборчій 

кампанії). Крім того, із моменту набрання чинності цим Законом, склад злочину, 

передбачений ч. 1 ст. 157 ККУ, не охоплює також поєднане з підкупом 

«перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, ініціативної 

групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена 

ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного 

спостерігача при виконанні ними своїх повноважень». Кримінальна 

відповідальність за ці діяння чинною редакцією ст. 160 ККУ не передбачена. 

Проте в деяких випадках, за наявності всіх необхідних ознак, такі дії слід 

кваліфікувати за відповідними статтями розділу XVII ККУ. Ю.А. Пономаренко 

наголошує, що «кримінальним законом, який обмежує повноваження держави 

щодо покладення на особу більш суворих заходів кримінальної відповідальності, 

є закон, що зменшує обсяг цієї кримінальної відповідальності, тобто пом’якшує 

її» [144, с. 86-87]. Оскільки санкція попередньої редакції ч. 1 ст. 157 ККУ є менш 
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суворою, ніж санкція чинної редакції ч. 2 ст. 160 ККУ, то перешкоджання 

вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати 

участь у референдумі, поєднане з підкупом, скоєне до 22 жовтня 2014 р. включно, 

не підлягає перекваліфікації за ч. 2 ст. 160 ККУ.  

Ще однією новелою в чинній ст. 160 ККУ стала частина третя, у тексті якої 

злочином визнається здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) 

шляхом надання підприємствам, установам, організаціям НВ або надання 

безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, 

символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, 

встановленого законодавством), робіт, послуг. Необхідність запровадження 

кримінальної відповідальності за такі дії зумовлена тим, що протягом останніх 

років такий вид агітації набув значного поширення [79; 51; 52] попри те, що він 

заборонений законом. Так, відповідно до ч. 14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних 

депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що 

супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів 

або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні 

зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів 

не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 

цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Законодавець прямо вказує в тексті закону, що така передвиборна агітація є 

непрямим підкупом виборців (курсив наш – В.К.) [147]. Схожі норми містить ч. 6 

ст. 64 ЗУ «Про вибори Президента України»: «Забороняється проводити 

передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи 

безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи 

безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати 

чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається 

підкупом виборців (курсив наш – В.К.), зазначеним у пункті 1 частини третьої 

статті 56 цього Закону» [148]. 
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Об’єктивна сторона злочину полягає у здійсненні передвиборної агітації 

(агітації референдуму) шляхом: 1) надання підприємствам, установам, 

організаціям НВ; 2) надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, 

вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, 

послуг. 

При цьому в першому випадку законодавець визначає, що одержувачем НВ 

є підприємства, установи, організації, а у другому – взагалі не вказує на того, 

кому надаються безоплатно товари, роботи, послуги. Це можуть бути як виборці, 

учасники референдуму, так і ті, хто не має права голосу (іноземці, особи без 

громадянства, неповнолітні тощо), а також громади (наприклад, мається на увазі 

популярний вид передвиборної агітації, поєднаний зі здійсненням робіт із 

будівництва дитячих майданчиків або інших робіт [129; 54; 53], які надаються не 

конкретній особі, а розраховані на певну спільноту людей). 

Слід визнати, що, на перший погляд, такі діяння не дуже схожі на підкуп. 

Однак законодавець сформулював ч. 3 ст. 160 ККУ з окремими 

характеристиками бланкетної норми: для з’ясування ознак, яких бракує у її 

тексті, маємо необхідність звернутися до норм іншого нормативного акту іншої 

галузі права (у цьому випадку – виборчого). У виборчому законодавстві 

зафіксовано, що такі діяння беззаперечно вважаються підкупом (непрямим 

підкупом), а чи є вони справді такими з огляду на свою граматичну природу? 

Великий тлумачний словник української мови, до якого ми вже зверталися в 

нашому дослідженні, називає підкупом дію за значенням підкупати, 

підкуповувати. Зміст же терміну «підкуповувати» розкривається в першому 

значенні, а саме воно цікавить нас у контексті питань, що аналізуються, як 

«заохочувати, схиляти кого-небудь до певних учинків у своїх інтересах хабарами, 

подарунками, грошима і т. ін.» [30, с. 956]. Отже, у межах передвиборної агітації 

надання НВ, надання безоплатно товарів, робіт, послуг, однозначно відбувається 

з метою заохотити, схилити певних (хоча й не обов’язково конкретно 

визначених) осіб до певного вчинку – підтримка конкретної політичної сили або 
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її представника (представників) на виборах. Тобто діяння, відображені в ч. 3 

ст. 160 ККУ, мають ознаки підкупу не лише з огляду на пряму вказівку в тексті 

правових норм інших галузей законодавства, а й завдяки правильному розумінню 

та практичному використанню законодавцем філологічного значення цього 

терміну. 

Ураховуючи викладене, виникає логічне питання: чи не дублюються в ч. 3 

ст. 160 ККУ діяння, уже окреслені в її ч. 2 як надання НВ?  

Для з’ясування цього, потрібно дослідити питання про НВ, що є однією з 

конструктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 160 ККУ. Принагідно 

звернемо увагу, що відповідна проблематика розглядається не в рамках 

підрозділу 1.1 (у якому визначались ознаки об’єкта), а в межах характеристики 

засобу вчинення злочину, оскільки обрана нами концепція про об’єкт злочину як 

соціальні цінності виключає можливість визнання предметом злочину речей 

матеріального світу, які мають негативне й, тим більше, протиправне 

забарвлення. Такі предмети – «антицінності», не безпідставно називаються в 

літературі засобами вчинення злочину [198, с. 99]. 

Хоча ГЮУ наголошує, що примітки статей допускаються у виняткових 

випадках, якщо відповідне положення не можна викласти в тексті статті без 

порушення цілісності його змісту [146, с. 13], законодавець доволі часто 

звертається до їхнього використання в тексті кримінального закону. Не є 

винятком і регламентація поняття «неправомірна вигода» в ст. 160 ККУ, якою 

названо кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні 

активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без 

законних на те підстав. 

Раніше нами висловлювалася думка, що в судових і правоохоронних органів 

можуть виникнути певні ускладнення із установленням справжнього змісту 

цього поняття, використаного в ч.ч. 1 – 3 ст. 160 ККУ [95, с. 100-101]. Пов’язано 

це з тим, що зазначене визначення сформульовано в аналогічний спосіб (мається 

на увазі відсутність законних підстав) з тими поняттями НВ, які містять примітки 
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до статей 354 і 3641 ККУ. Проте саме це пояснює недосконалість положень 

ст. 160 ККУ, адже в контексті цієї кримінально-правової норми 

«неправомірність» такої «вигоди» зумовлена не відсутністю «законних на те 

підстав», а тим, що вона використовується для прямого (ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ) чи 

непрямого (ч. 3 ст. 160 ККУ) підкупу виборців, учасників референдуму. При 

цьому вигода може пропонуватися, обіцятися, надаватися у випадках, 

передбачених частинами 1 – 3 ст. 160 ККУ, на формально законних підставах, 

наприклад, на підставі договору дарування або як благодійна допомога тощо, що 

надає їй ознак «правомірності», але це не повинно виключати кримінальну 

відповідальність за скоєння таких діянь. 

Таким чином, бачимо, що здійснення передвиборної агітації (агітації 

референдуму) шляхом надання НВ або надання безоплатно товарів (крім товарів, 

що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної 

партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), 

робіт, послуг повністю кореспондується з положеннями примітки ст. 160 ККУ в 

частині розшифрування поняття «неправомірна вигода». Так, товари й роботи в 

частині третій – це інше майно та послуги (з виконання робіт – В.К.) в примітці 

відповідно. Це дає підстави говорити про дублювання положень у приписах 

частин 2 і 3 ст. 160 ККУ. Невелика відмінність полягає лише в тому, що в частині 

третій йде мова про надання НВ підприємствам, установам, організаціям. Проте 

це дуже впливає на суть питання. По-перше, від імені підприємства, установи або 

організації таку вигоду приймає уповноважена фізична особа. А по-друге, тут 

необхідно визначати мету вказаних діянь, якою є передвиборна агітація. 

Передвиборною агітацією, згідно з ч. 1 ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів 

України», є здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців 

голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – 

суб’єкта виборчого процесу. У частині другій цієї статті визначено форми, у яких 

така агітація може проводитися. Серед них, зокрема, є і проведення зборів 

громадян, інших зустрічей із виборцями (п. 1 ч. 2 ст. 68 указаного закону). 

Традиційно, саме під час таких зборів або зустрічей, особливо на великих 
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підприємствах, які мають потужний електоральний потенціал (адже агітаційний 

вплив відбувається безпосередньо на працівників, а опосередкований – також і 

на членів їхніх родин, котрі на такому підприємстві не працюють), окрім 

безпосереднього надання якихось товарів, обладнання тощо підприємству, часто 

оголошується про результати якихось виконаних робіт або наданих послуг за 

кошт кандидата або партії. Тобто надання НВ, так би мовити, підприємству має 

на меті психологічний вплив саме на виборців, які працюють на ньому. Схожа 

ситуація й під час будівництва дитячих майданчиків, про що ми згадували вище. 

Вони можуть передаватися на баланс якихось комунальних підприємств, ОСББ, 

ЖЕКів (там, де вони продовжують функціонувати), житлових кооперативів, 

проте метою їхнього будівництва та презентації як «подарунку дітям від N-ного 

кандидата» також є позитивний вплив на інтелектуальну сферу виборців для того, 

щоб отримати їхню прихильність у передвиборчих перегонах. 

Підбиваючи проміжний підсумок, слід зазначити, що діяння, передбачені у 

ч. 3 ст. 160 ККУ, повністю охоплюються приписами частини другої цієї статті – 

діяннями у формі надання виборцям НВ. При цьому в разі надання такої вигоди 

підприємствам, установам, організаціям (звісно ж в особі уповноважених 

фізичних осіб) вона надається неконкретизованому виборцеві, охоплюючи своїм 

впливом із метою формування електоральної думки більшу кількість людей. Крім 

цього, царина застосування ч. 3 ст. 160 ККУ вужча за сферу застосування ч. 2 

ст. 160 ККУ, оскільки охоплює лише один вид діянь – надання НВ, залишаючи 

поза межами пропозицію або обіцянку її надання. Ураховуючи викладене, 

правильним було б виключити вказане дублювання з тексту кримінального 

закону, що надасть йому лаконічності та сприятиме більш якісному застосуванню 

на практиці. 

Варто також висловитися з приводу поняття «неправомірна вигода», що 

фігурує й у статті, яка аналізується, і в деяких інших кримінально-правових 

нормах. Як ми зазначили вище, поняття НВ в примітці до ст. 160 ККУ 

використовується за аналогією з тими визначеннями НВ, які містяться у 

примітках до статей 354 і 3641 ККУ. Разом із тим слід звернути увагу, що, якщо 
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у ст. 354 і ст. 3641 (а відповідно й для ст.ст. 364, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692, 

370 ККУ) визначення НВ однакове: грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без 

законних на те підстав; то у ст. 160 воно відрізняється: кошти чи інше майно, 

переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, вартість яких перевищує три 

відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, 

обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. До речі, у ЗУ «Про 

запобігання корупції» визначення НВ майже повністю відтворює те, що містять 

ст.ст. 354 і 3641 ККУ: грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 

характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те 

підстав. Для наглядності подальшого порівняння, розглянемо наведені 

визначення поряд: 

ст. 160 

КК України 

ст. 354 

КК України 

ст. 3641 

КК України 

ст. 1 ЗУ «Про 

запобігання 

корупції» 
- кошти; 

- інше майно; 

- переваги; 

- пільги; 

- послуги; 

- нематеріальні 

активи; 

- вартість яких 

перевищує три 

відсотки розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

- грошові кошти; 

- інше майно; 

- переваги; 

- пільги; 

- послуги; 

- нематеріальні 

активи; 

- будь-які інші 

вигоди 

нематеріального чи 

негрошового 

характеру 

- грошові кошти; 

- інше майно; 

- переваги; 

- пільги; 

- послуги; 

- нематеріальні 

активи; 

- будь-які інші 

вигоди 

нематеріального чи 

негрошового 

характеру 

- грошові кошти; 

- інше майно; 

- переваги; 

- пільги; 

- послуги; 

- нематеріальні 

активи; 

- будь-які інші 

вигоди 

нематеріального чи 

негрошового 

характеру 

 

Як бачимо, перелік, розміщений законодавцем у примітці ст. 160 ККУ, є 

вичерпним, ним не охоплюються будь-які інші (окрім наведеного) вигоди 

нематеріального чи негрошового характеру, також нижня межа самого розміру 

НВ прямо визначена. Із огляду на специфіку розгляданого складу злочину, 

вказівка на нижню межу розміру НВ цілком виправдана та правильна. Разом із 

тим наведене порівняння наочно ілюструє, що, на відміну від ст.ст. 354 і 3641 
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ККУ, визначення в ст. 160 іде в розріз із відповідними положеннями ЗУ «Про 

запобігання корупції». На наш погляд, якщо брати до порівняння приписи КК та 

спеціального закону, то орієнтуватися необхідно на спеціальний закон, цариною 

правового регулювання якого є саме запобігання корупції. Більше того, наявна в 

ньому вказівка на «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 

характеру» дозволяє не обмежувати перелік грошовими коштами, іншим майном, 

перевагами, пільгами, послугами, нематеріальними активами, а також врахувати 

можливий подальший розвиток суспільства, коли поява нового, навіть, 

невідомого на певний час виду вигоди, є вже врахованою у тексті закону.  

На відмінність наведених у законодавстві визначень НВ та необхідність 

їхньої уніфікації зверталася увага в літературі. Так, наприклад, С.В. Якимова 

наголошувала, що, на перший погляд, незначні розбіжності у формулюванні 

законодавчої дефініції НВ в різних правових нормах свідчать не лише про 

непослідовність викладу окремих положень чинного ККУ, а й певною мірою 

можуть ускладнювати практику їхнього застосування щодо притягнення винних 

до кримінальної відповідальності за підкуп [208, с. 296-297]. Ю.Ю. Сивопляс, 

звертаючи увагу на наявність кількох законодавчих визначень НВ, вказував, що 

через це виникає не лише суто теоретична, а й першочергова практична 

необхідність уніфікації зазначених понять, оскільки це має вирішальне значення 

для кваліфікації діянь осіб, які вчинили діяння, що мають ознаки корупційного 

злочину. Щодо визначення, розміщеного в ст. 160 ККУ, автор критикує 

встановлення мінімального розміру НВ, наголошуючи, що такий прийом є 

порушенням міжнародних вимог і пропонуючи власне визначення відповідно до 

приписів ЗУ «Про запобігання корупції». Учений також ініціює доповнення ч.ч. 

1 і 2 ст. 160 ККУ після слів «неправомірна вигода» уточненням «(крім товарів, 

що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної 

партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством)» 

[165, с. 111]. Погоджуючись із обґрунтованістю та необхідністю уніфікації 

визначення поняття «неправомірна вигода» у ст. 160 ККУ з наведеним у 

профільному ЗУ «Про запобігання корупції», вважаємо зайвим пропоновані 



125 

автором уточнення до ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ. Регулятивне законодавство щодо 

виборів чітко визначає такі дії, як дозволені способи передвиборної агітації, 

встановлюючи граничну межу їхньої вартості (наприклад, ч. 4 ст. 60 ЗУ «Про 

місцеві вибори» вказує, що вартість таких товарів не повинна перевищувати 5 

відсотків розміру мінімальної заробітної плати), тому дублювання через схожі 

приписи в кримінальному законодавстві не додаватиме чіткості та лаконічності 

кримінально-правовим нормам. 

С.М. Дерев’янко, ще до набрання чинності ЗУ «Про запобігання корупції», 

наголошував, що найбільш поширеними корупційними діяннями щодо 

референдних правовідносин є підкуп учасників референдуму, втручання у роботи 

комісій із референдуму, незаконне використання грошових коштів ініціативною 

групою з проведення референдуму, нецільове використання бюджетних коштів 

комісіями з проведення референдуму [59, с. 3]. Відповідний перелік 

протиправних діянь, без виключення, прослідковується і при реалізації 

виборчого права. Із огляду на наведене, вважаємо за необхідне з’ясувати, чи є 

підстави вести мову про те, що діяння, криміналізовані в ст. 160 ККУ, коректно 

визнавати корупційними з огляду на актуальні нормативно-правові реалії. 

У юридичній літературі зверталася увага на те, що законодавство України не 

містить визначення поняття «корупційний злочин», натомість у ЗУ «Про 

запобігання корупції» дефініюється поняття «корупційне правопорушення» та 

робиться відсилка до поняття «корупція». Примітка ж до ст. 45 ККУ містить 

перелік злочинів, віднесених до числа корупційних [62, с. 452]. 

Отже, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції» корупційне 

правопорушення визначається як діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього нормативно-правового акту, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність. Корупцією ж називається використання особою, зазначеною у 

ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання НВ або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
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обіцянка/пропозиція чи надання НВ особі, зазначеній у частині першій статті 3 

цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [153]. 

Із осіб, які цікавлять нас як суб’єкти аналізованого злочину (про що 

детальніше йтиметься далі у спеціальному підрозділі роботи), у згаданій ч. 1 ст. 3 

ЗУ «Про запобігання корупції» фігурують члени ЦВК, кандидати в народні 

депутати України, зареєстровані у порядку, встановленому ЗУ «Про вибори 

народних депутатів України», кандидати на пост Президента України, 

зареєстровані у порядку, встановленому ЗУ «Про вибори Президента України», 

кандидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на 

посади сільських, селищних, міських голів та старост. 

Трохи забігаючи наперед, можемо сказати, що з наведеного лише суб’єктна 

ознака сигналізує про певну схожість діянь, передбачених ст. 160 ККУ, із 

корупційними правопорушеннями. Результати здійсненого вище аналізу 

об’єктивної сторони підкупу виборця, учасника референдуму дозволяють 

констатувати, що види діянь, описаних у дефініції поняття «корупція» в ЗУ «Про 

запобігання корупції» та в тексті ст. 160 ККУ, не є тотожними. Надання НВ, 

навіть суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції», але 

виборцю чи учасникові референдуму, не має ознак корупції в розумінні вказаного 

закону. 

Більше того, у вказаній статті прямо зазначається, що розміщені в ній 

терміни вживаються «у цьому Законі». Тут ми повністю підтримуємо позицію, 

яка висловлювалася М.І. Хавронюком і О.О. Дудоровим, що відповідне 

визначення має значення виключно для застосування ЗУ «Про запобігання 

корупції» [62, с. 452]. У нормативно-правовому ж акті, цариною правового 

регулювання якого є саме кримінально-правова сфера, а саме – у примітці до 

ст. 45 ККУ, не знаходимо ст. 160 у переліку злочинів, які визнаються 

корупційними «відповідно до цього злочину». Повністю погоджуємося з 
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позицією В.І. Тютюгіна, котрий наголошує, що перелік корупційних злочинів у 

вказаній примітці є вичерпним і не підлягає поширювальному тлумаченню [186, 

с. 396]. Підтримує цю позицію також О.О. Дудоров, указуючи, що «de lege lata 

відсутність у примітці ст. 45 КК тієї чи іншої статті Особливої частини КК 

означає, що вчинення передбаченого нею злочину не повинно тягнути за собою 

спеціальних негативних наслідків, встановлених Загальною частиною КК для 

тих, хто вчинив корупційні злочини» [62, с. 455]. 

Підбиваючи підсумок, слід заперечити можливість віднесення підкупу 

виборця або учасника референдуму до корупційних злочинів, апелюючи до того, 

що в окремих випадках його суб’єктами можуть бути ті чи інші особи, названі 

законодавцем у ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції». 

По-перше, цього не можна робити з огляду на суто формальні причини, 

оскільки з точки зору чинного закону (ст. 45 ККУ), цей злочин не є корупційним. 

По-друге, діяння з підкупу виборця або учасника референдуму можуть мати 

службових осіб своїм адресантом, проте, ніяк не адресатом, що не стикується з 

уявленням про юридичну природу корупційних правопорушень, у яких НВ є 

засобом впливу саме на службових осіб, а не навпаки. 

Викладене дозволяє визначити систему обов’язкових ознак об’єктивної 

сторони складу злочинів, що досліджуються. Для ч. 1 ст. 160 ККУ характерні такі 

види альтернативних діянь: прийняття пропозиції НВ; прийняття обіцянки НВ; 

одержання НВ. Для ч. 2 ст. 160 ККУ характерні такі види альтернативних діянь: 

пропозиція НВ; обіцянка НВ; надання НВ. Для ч. 3 ст. 160 ККУ характерні такі 

види альтернативних діянь: надання підприємствам, установам, організаціям НВ; 

надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує 

розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг. Засобом вчинення 

підкупу виборця, учасника референдуму в межах обраної концепції визначення 

об’єкту злочину, є НВ у виді: коштів, іншого майна, переваг, пільг, послуг, 

нематеріальних активів, вартість яких перевищує три відсотки розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (сюди ж входять товари й роботи, 
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додатково визначені в ч. 3 ст. 160 ККУ, що є дублюванням майна та послуг 

відповідно, включених до змісту поняття «неправомірна вигода»). 

Інші ознаки об’єктивної сторони злочину, такі, як наслідки, причиновий 

зв’язок між діяннями та наслідками, час, місце, знаряддя вчинення злочину, на 

кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, не впливають. 

 

 

2.3 Суб’єкт підкупу виборця або учасника референдуму 

 

Протягом значного періоду й у науковій літературі, і на практиці суб’єкт 

злочину був, напевно, тим елементом складу злочину та й узагалі кримінально-

правовою категорією, яка викликала значно менше бажання досліджувати його, 

порівняно з іншими складовими законодавчої конструкції категорії «злочин». На 

наш погляд, такий стан речей можна пояснити, у першу чергу, доволі детальною 

законодавчою дефініцією суб’єкта злочину, а по-друге, еволюцією наукових 

поглядів на нього, розвиток яких інтенсифікувався, завдячуючи німецькому 

впливу на доктрину після прийняття Уложення про покарання кримінальні та 

виправні 1845 року. Так склалося історично, що система цих поглядів утворила 

значну частину теоретичного фундаменту сучасних вітчизняних поглядів на 

вказану проблематику. Зараз законодавець визначає суб’єктом злочину фізичну 

осудну особу, яка вчинила злочин у віці, із якого відповідно до приписів ККУ 

може наставати кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 18 ККУ). Хоча на сьогодні 

у кримінальному законодавстві наголошується, що суб’єктом є фізична особа, усе 

наполегливіше звучать пропозиції про необхідність перегляду відповідного 

підходу з метою його вдосконалення та включення до цього кола також 

юридичних осіб. Слід визнати, що це не є вітчизняним ноу-хау й порівняно з 

окремими європейськими країнами та країнами англо-американської правової 

традиції ми перебуваємо в позиції тих, хто наздоганяє. Щодо неживих предметів 

або тварин, судовими (хоча по своїй суті це були не судові в сучасному розумінні, 

а, скоріш, «процеси», покликані виправдати подальші каральні, репресивні 
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заходи) процесами над якими рясніла середньовічна правозастосовча традиція, 

повторюючи з поправкою на біблейські приписи давньогрецькі традиції, 

закріплені в законах Дракона та Солона, вважаємо за необхідне не концентрувати 

увагу. Це обґрунтовуємо, по-перше, тим, що в науковій літературі такі історичні 

підходи вже всебічно досліджені і класиками кримінально-правової доктрини, і 

сучасними вченими. По-друге ж, таке бачення суб’єкта злочину, як того, хто 

злочин учинив і може нести відповідальність або бути підданим покаранню за 

нього, однозначно не вписується в сучасні підходи до характеристики 

розгляданого елементу складу злочину, обґрунтовано зазнає критики, щоправда, 

на наш погляд, потребує ілюстративного дослідження у спеціальних роботах. 

Інше питання – визнання суб’єктом злочину юридичних осіб (у розумінні 

вітчизняної правової традиції) або об’єднань, громад, корпорацій тощо (залежно 

від усталених підходів, які визнаються в окремих країнах, проте мають юридичну 

природу, подібну до наших юридичних осіб). М.С. Таганцев у роботі, 

присвяченій вченню про злочин, наголошував, що в Італії, Франції та Німеччині 

цілком природнім було притягнення до кримінальної відповідальності цілих міст 

або громад. Прикладом він наводить главу французького ордонансу 1670 р., яка 

врегульовувала порядок провадження судового процесу в комунах (communautés) 

і їхніх складових частинах – містечках (bourgs) і селах (villages). Можливість 

кримінальної відповідальності не виключалася й за часів Першої Французької 

Республіки. Так, у законі від 10 вандем’єра 4-го року Республіки (приблизно 

кінець вересня – початок жовтня 1796 р.) була визначена цивільна та кримінальна 

відповідальність тих громад, на території яких вчинялися грабежі або збори 

(сходки) злочинців [177, с. 15]. 

Зазнаючи значного впливу німецької доктрини взагалі й окремих 

європейських, також здебільшого німецьких учених, перша більш-менш 

систематизована кодифікація Російської імперії – Уложення про покарання 

кримінальні та виправні 1845 р.1 – також містило окремі приписи щодо 

                                                           
1 На більшості українських земель, які того часу входили до складу Російської імперії, цей документ замінив 

своєю чинністю так званий третій Статут Великого Князівства Литовського, завершивши епоху традиційного 

давньоруського законодавчого регулювання суспільних відносин. 
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можливості кримінальної відповідальності громад. Огляд Уложення про 

покарання кримінальні та виправні в частині кримінальної відповідальності 

нефізичних осіб доволі послідовно був зроблений М.К. Гнєтнєвим через призму 

питань причетності до злочину. Окремі положення цього доробку можемо 

використати й у своїй роботі. Так, автор із посиланнями на першоджерела 

зазначав, що під час роботи з укладання вказаного нормативного акту 

наголошувалося, що так звані моральні особи, до числа яких відносилися й 

товариства або об’єднання на кшталт дворянських зборів, можуть бути 

визнаними винними в учиненні злочину лише в тому випадку, коли всі члени 

такого товариства з одноголосним наміром порушили закон. Наряду з цим 

висловлювалося абсолютно логічне та обґрунтоване застереження, що в такому 

випадку кожен із учасників товариства повинен був би зазнати покарання 

особисто, а всі вони були б співучасниками злочину, що позбавляє необхідності 

включати правило про притягнення до відповідальності цілих товариств. 

Коректно наведено і приклад використання цього правила, коли призначалося 

покарання за діяння, передбачені ст. 1883 Уложення: у випадку складання 

дворянськими зборами якого-небудь положення, що суперечило законам, 

покарання призначалося не всім зборам, а тільки тим із дворян, які були 

присутніми на зборах і підписали постанову. Учений також акцентує увагу й на 

певних непослідовностях, коли ст. 530 у редакції Уложення 1885 р. передбачала 

можливість накладення кримінального покарання на цілу єврейську громаду, у 

якій переховувався військовий утікач із числа іудеїв [45, с. 137-138]. 

У ХХ столітті питання про відповідальність юридичних осіб, у тому числі 

кримінальну, зазнало нового обкруту актуалізації. Звісна річ, що сталося це в 

країнах із ринковою економікою, де сама форма власності на такі юридичні особи 

не була монополізована державою, що давало їм вкрай широкі можливості брати 

участь у економічному, соціальному, політичному житті суспільства. Прийнято 

вважати, що одні з перших законодавчих паростей у реалізації цього нового-

старого напряму наукової думки зійшли у Франції щодо екологічних злочинів. 

Не могли залишатися осторонь цих процесів і США, країна, де корпорації (тобто 
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також юридичні особи в нашому розумінні) відіграють значну роль. Отже й 

держава приділила свою увагу їхній можливій відповідальності як на 

федеральному рівні (наприклад, за постачання споживачам небезпечних для 

здоров’я чи життя продуктів; за деякі фінансові правопорушення; звісно, за 

окремі порушення законодавства в царині охорони навколишнього природного 

середовища), так і на рівні окремих штатів (Нью-Йорк, Пенсільванія, Іллінойс). 

Ця традиція знайшла поширення й у інших країнах англо-американської правової 

традиції, зокрема, в Австралії (штати Квінсленд і Західна Австралія) та в Індії 

[132, с. 66-67, 73, 75-76]. 

Пострадянські держави також все частіше втілюють у своєму законодавстві 

можливість притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Вище ми вже згадували про таку новелу в КК Грузії та КК Молдови, у яких 

передбачається відповідальність таких осіб за підкуп виборця. У Грузії, разом із 

тим, є виключення для партій, які не притягуються до кримінальної 

відповідальності. За перешкоджання вільному здійсненню виборчого права 

відповідальність для юридичної особи передбачається в законодавстві 

Естонської республіки. 

Д.В. Каменський підкреслює, що, незважаючи на конкретні кроки України 

на шляху встановлення квазікримінальної відповідальності для юридичних осіб 

у виді конкретних кримінально-правових заходів, українські вчені все ще 

скептично ставляться до нинішньої моделі корпоративної відповідальності та 

стверджують, що традиційний підхід до індивідуальної кримінальної 

відповідальності повинен залишатися єдиним засобом правового захисту [9]. 

Справді, противники визнання юридичної особи суб’єктом злочину 

висловлювали різні доводи на підтримку та обґрунтування своєї позиції. Частіше 

за все вся критика зводилася до того, що в рамках цієї концепції неможна 

застосувати принцип особистої винної відповідальності, а також, зважаючи на 

відсутність у юридичної особи фізичної природи, притаманної знову ж таки 

фізичній особі, унеможливлюється застосування видів покарання, пов’язаних із 

позбавленням чи обмеженням волі. 
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Законодавці Грузії, Молдови та Естонії доволі просто обійшли можливі 

острахи окремих критиків щодо цього, визначивши в тексті відповідних кодексів 

(кримінального / пенітенціарного) такі покарання для юридичних осіб, які 

можуть бути застосовані саме до них і, відповідно, не потребують позбавлення 

чи обмеження волі. Більше того, традиційний юридичний інструментарій, 

закладений у каральні галузі законодавства цих країн, цілком дозволяв це 

зробити. Так, наприклад, і про це ми частково згадували вище, грузинський 

законодавець обрав для кримінально-правового впливу на юридичних осіб 

ліквідацію, позбавлення права на здійснення діяльності та штраф; молдовський – 

штраф із позбавленням права займатися певною діяльністю та ліквідацію 

юридичної особі; естонський – грошове стягнення. 

Наприклад, В.В. Севрюков і О.Р. Полегенька зауважують, що з 27 держав 

ЄС у законодавстві більше половини з них передбачена можливість притягнення 

юридичних осіб до кримінальної відповідальності. Учені зазначають, що «у 

деяких країнах (ФРН, Швеція, Італія, Іспанія, Швейцарія) встановлена так звана 

квазікримінальна (адміністративно-кримінальна) відповідальність юридичних 

осіб, ознакою якої є те, що законодавство не визнає юридичних осіб суб’єктами 

злочину, але у ряді випадків, зокрема передбачених окремими нормативними 

актами, до них можуть застосовуватися різноманітні кримінальні санкції» [162, 

с. 286].  

Українське кримінальне законодавство на виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України також зробило 

певний крок на шляху, якщо не визнання, то хоча б зміни сприйняття умовного 

співвідношення правових категорій «юридична особа» / «суб’єкт злочину» / 

«заходи кримінально-правового впливу». Як ми наголошували вище, поняття 

суб’єкту злочину в тексті ч. 1 ст. 18 ККУ не змінилося: «фізична осудна особа, 

яка вчинила злочину у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати 

кримінальна відповідальність». Однак ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 
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юридичних осіб» від 23 травня 2013 року № 314-VII, з-поміж іншого, було 

доповнено цікавими та незвичними до цього правовими нормами також і КК. 

Основна суть цих доповнень розкривається в самій назві зазначеного 

нормативно-правового акту: відповідальність юридичних осіб. Не визнаючи 

юридичних осіб суб’єктом злочину, законодавець здійснив важливі заходи в 

цьому напрямі, створивши нормативне підґрунтя для можливої їхньої 

відповідальності відповідно до приписів кримінального закону. Відзначимо, що 

серед підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру є вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи 

наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом, від імені та в інтересах 

юридичної особи, у тому числі злочину, передбаченого ст. 160 ККУ. Більш 

детально це питання розглядатиметься в розділі 3 цієї роботи. 

Формулюючи власний підхід щодо можливості та необхідності визнання у 

вітчизняному кримінальному законодавстві суб’єктами злочину юридичних осіб, 

вважаємо показовою позицію, висловлену В.Я. Тацієм, В.І. Борисовим і 

В.І. Тютюгіним, котрі наголошують, що це можна робити «після схвалення на 

доктринальному (науковому) рівні цієї концепції, вироблення механізмів її 

впровадження до всіх інститутів кримінального права». Науковці вважають, що 

це можливо в рамках розроблення теоретичної моделі нового ККУ, де б була 

врахована відповідна концепція [182, с. 4-5]. На наш погляд, розроблення такої 

концепції та її впровадження до нормативно-правового масиву є своєчасним і 

логічним, особливо, зважаючи на обраний Україною євро-атлантичний напрям 

розвитку. Однак зрозуміло, що такі кроки об’єктивно потребують певного часу. 

Зважаючи на це, вважаємо, що до розроблення повною мірою та можливого 

впровадження до законодавства положень про суб’єкт злочину і як фізичну, і як 

юридичну особу, правильним і виправданим є підхід, продемонстрований 

законодавцем у ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб». 
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Конкретизуючи проблематику суб’єкта злочину щодо підкупу виборця або 

учасника референдуму, маємо подякувати авторам чинної редакції ст. 160 ККУ 

за допомогу в цьому. Так, у частині першій вказаної статті наголошується, що 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання НВ за вчинення чи невчинення 

будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією свого виборчого права 

або права голосу, для визнання його злочином повинно бути скоєне виборцем чи 

ж бо учасником референдуму (курсив наш – В.К.). Тобто є підстави 

стверджувати, що вказані діяння може вчинити лише певна особа вкупі з 

ознаками осудності та віку (те, що це фізична особа, вважаємо apriori-ознакою) 

вимальовується спеціальний суб’єкт злочину. 

Вивченню проблем, пов’язаних не тільки із загальним, а й зі спеціальним 

суб’єктом злочину, присвячено доволі багато наукових робіт різних авторів. 

Серед них: Є.Ю. Антонова, Д.В. Бараненко, Т.О. Гончар, В.М. Григорьєв, 

О.М. Гук, С.Є. Дідик, Ю.В. Золотухін, В.П. Коваленко, Р.Л. Максимович, 

О.О. Михайлов, О.С. Нікіфоров, В.Г. Павлов, В.І. Терентьєв, М.С. Туркот та 

інші. Слід визнати, що більшість із них – це роботи, присвячені такому виду 

спеціального суб’єкта злочину, як службова (посадова) особа. Разом із тим 

приписи ч. 2 ст. 18 ККУ жодним чином не обмежують коло спеціальних суб’єктів 

категорією службових осіб. Це можуть бути й ознаки віку, характеру діяльності, 

певного права тощо. 

На наш погляд, доволі детально узагальнені види спеціальних ознак суб’єкта 

злочину були виділені та проаналізовані Д.В. Бараненком у спеціальному 

дисертаційному дослідженні, присвяченому кримінально-правовому аналізу 

спеціального суб’єкту злочину. Так, учений пропонує виділяти такі основні види 

спеціальних ознак суб’єкта злочину: 1) за місцем їхнього формулювання (в 

основному складі злочину або в кваліфікованому чи особливо кваліфікованому 

складі злочину); 2) за кількістю та комбінаціями в кримінальному законі (одна 

ознака або декілька ознак альтернативно); 3) за способом опису (спеціальні 

ознаки, встановлення яких вимагає тлумачення складу злочину, або спеціальні 
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ознаки, описані в складі злочину прямо); 4) за необхідністю звертатися до інших 

норм права (бланкетні або відсилочні) [19, с. 197]. 

На нашу думку, що також підкріплюється практикою суддівського 

застосування КК, у числі яких і положення щодо спеціального суб’єкта злочину, 

виділення ознак спеціального суб’єкта має й суто прагматичне значення. Ці 

ознаки дозволяють на додачу до загальних ознак, притаманних загальному 

суб’єктові злочину, індивідуалізувати можливу протиправну поведінку особи, 

підкреслити ті чи інші як негативні, так і позитивні характеристики, що, своєю 

чергою, надає змогу судді з великим ступенем чіткості індивідуалізувати 

покарання конкретній особі за конкретний злочин. 

Тобто існував і продовжує існувати однозначний суспільний запит, потреба 

щодо необхідності виділення ознак спеціального суб’єкта. Як тут не згадати 

доводів В.І. Терентьєва, котрий наголошував на існуванні вимог до спеціального 

суб’єкта злочину як із боку законодавця, так і з боку кримінально-правової теорії. 

На думку вченого, ці вимоги можуть бути виражені в такому: 1) спеціальному 

суб’єктові злочину притаманні ознаки загального суб’єкта – досягнення віку 

кримінальної відповідальності й осудність. Учений цілком слушно наголошує, 

що відсутність ознак загального суб’єкту виключає можливість притягнення 

особи до кримінальної відповідальності як спеціального суб’єкта злочину; 

2) спеціальні ознаки суб’єкта закріплюються в нормах Особливої частини КК або 

ж прямо витікають із їхнього змісту; 3) спеціальні суб’єкти злочину можуть 

характеризуватися однією або кількома обов’язковими додатковими ознаками. У 

разі кількох обов’язкових додаткових ознак для притягнення особи до 

кримінальної відповідальності необхідна їхня сукупність; 4) спеціальні ознаки 

обмежують коло осіб, які можуть нести відповідальність за конкретний злочин, 

або виступають кваліфікуючою чи привілейованою ознакою відповідних складів 

злочину [183, с. 120-121]. 

Далі пропонуємо через призму вищенаведених груп спеціальних ознак 

проаналізувати спеціальних суб’єктів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ. 
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Як ми вже зазначали вище, суб’єктом вказаного діяння може бути не будь-

яка фізична осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності. 

Законодавець чітко визначив, це – виборець або учасник референдуму. Обраний 

законодавцем прийом законодавчої техніки, не дозволяє, на наш погляд, 

однозначно сказати, чи закріплені спеціальні ознаки суб’єкта в нормі Особливої 

частини, або ж вони прямо витікають із її змісту. Включення до диспозиції 

кримінально-правової норми терміно-понять «виборець» і «учасник 

референдуму» визначає необхідність звернутися для з’ясування їхнього змісту до 

інших норм права. За способом викладення змісту норми в частині визначення 

окреслених категорій ч. 1 ст. 160 ККУ є бланкетною нормою, оскільки для 

встановлення їхніх ознак є необхідність звернутися до норм права, викладених у 

інших нормативно-правових актах. 

Доволі часто, особливо в нових законодавчих актах, нормотворець розміщує 

або окрему статтю, або ненумерований в рамках статті перелік термінів із їхніми 

дефініціями. Виходячи з цього, логічним є звернення для визначення змісту 

понять «виборець» і «учасник референдуму» до спеціальних законів, які мають 

цариною свого правового регулювання саме відносини, пов’язані з підготовкою 

та проведенням виборів і референдуму. Так, наприклад, ЗУ «Про Державний 

реєстр виборців» визначає, що Державним реєстром виборців є автоматизована 

інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки 

даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, 

створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право 

голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) (курсив наш 

– В.К.). Бачимо, що ця норма також є бланкетною та відсилає нас до приписів 

Конституції України. Разом із тим наведене визначення дозволяє виокремити 

одну з ознак виборця – це повинен бути громадянин України. Цікавим 

специфічним моментом у наведеному є те, що в ЗУ «Про Державний реєстр 

виборців» виборцями називаються всі особи, котрі мають право голосу 

відповідно до ст. 70 Конституції України. Тобто автори цього нормативно-

правового акту не розділяють понять «виборець» і «учасник референдуму», 
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об’єднуючи їх у межах одного терміну – «виборці». Можна було б припустити, 

що таке ототожнення має значення лише для ведення Державного реєстру 

виборців, однак, це не буде коректним, адже цей реєстр використовується також 

для складання списків виборців не лише для проведення виборів Президента 

України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, але й для 

всеукраїнських та місцевих референдумів, на чому прямо наголошується в п. 2 

ч. 1 ст. 2 цього Закону. 

Звертаючись до положень ст. 70 Конституції України, бачимо, що вона 

наділяє правом голосу на виборах і референдумах (курсив наш – В.К.) громадян 

України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Там само 

зазначається, що не мають права голосу громадяни, яких визнано судом 

недієздатними. Бачимо, що Конституція по суті своїх приписів, розміщених у 

ст. 70, не робить відмінностей між «виборцем» і «учасником референдуму», що 

має значення для нашого дослідження. Викладене також дає підстави визначити 

виборця та учасника референдуму як дієздатного громадянина України, який на 

день проведення відповідного заходу (виборів або референдуму) досягнув 

вісімнадцятиріччя. 

В унісон конституційним приписам сформульовано положення інших 

законодавчих актів, які стосуються виборів і референдуму. Розглянемо їх за 

хронологією прийняття. Так, у ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про вибори Президента України» 

від 05 березня 1999 р. наголошується, що громадяни України, які мають право 

голосу, є виборцями (курсив наш – В.К.).  

В абзаці 5 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 

липня 2010 р. вказувалося, що «громадяни України, які мають право голосу на 

відповідних місцевих виборах, є виборцями» (курсив наш – В.К.). І, хоча цей 

законодавчий акт втратив чинність, наведене положення наочно ілюструє 

системний підхід законодавця, раніше проявлений у ЗУ «Про вибори Президента 

України». 
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У ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 

2011 р. вказано, що вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах 

депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 

вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями 

(курсив наш – В.К.). 

У тексті останнього (восьмого) абзацу ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про місцеві вибори» від 

14 липня 2015 р. також вказано, що громадяни України, які мають право голосу 

на відповідних місцевих виборах, є виборцями (курсив наш – В.К.). 

Щодо поняття «учасник референдуму», то тут треба зважувати на те, що 

спеціальне законодавство, яке б урегульовувало питання, пов’язані з підготовкою 

та проведенням референдуму, наразі в Україні відсутнє. Наприклад, ЗУ «Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. не містив визначення 

учасника референдуму, проте, у ч. 1 ст. 7 наголошувалося, що у всеукраїнському 

та місцевому референдумах мають право брати участь громадяни України, які на 

день проведення референдуму досягли 18 років і постійно проживають, 

відповідно, на території України або області, району, міста, району в місті, 

селища, сільради. 

У ЗУ «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р., який змінив 

чинністю вищевказаний закон від 1991 р., було використано прийом, раніше 

випробуваний у законах про вибори, які приймалися після набрання чинності 

Конституцією України. Законодавець у ч. 1 ст. 6 зазначив, що право голосу на 

всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день 

голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають 

право голосу на всеукраїнському референдумі, є учасниками всеукраїнського 

референдуму (курсив наш – В.К.). Щоправда, цей законодавчий акт визнано 

неконституційним згідно з Рішенням КСУ № 4-р/2018 від 26 квітня 2018 р. 

Таким чином, підсумовуючи здійснений аналіз законодавчих актів у сфері 

виборів і референдуму, маємо зазначити, що для встановлення спеціальних ознак 

спеціальних суб’єктів злочину, окреслених у ч. 1 ст. 160 ККУ, однозначно 

необхідно звертатися до норм права, розміщених в інших нормативно-правових 
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актах. Відповідні ознаки також обмежують коло осіб, які можуть нести 

відповідальність за цей злочин, не виступаючи при цьому ні кваліфікуючою, ні 

привілейованою ознакою досліджуваного складу злочину. Визначальним 

моментом у дефініюванні цих спеціальних суб’єктів є притаманне їм право 

голосу на виборах і референдумах, які проводяться згідно з приписами 

українського законодавства. За цією, так би мовити, локомотивною особливістю 

слідують інші обов’язкові ознаки: громадянство України, дієздатність і 

вісімнадцятирічний вік такого суб’єкта. До речі, саме такий вік є ще однією 

ознакою спеціального суб’єкта в аналізованій диспозиції ст. 160 ККУ. 

Якщо звернутися до ст. 22 ККУ, у якій містяться приписи щодо віку 

кримінальної відповідальності, то можна побачити, що законодавець у частині 

першій розмістив положення про загальний – шістнадцятирічний вік, із якого 

може наставати кримінальна відповідальність, а в частині другій перелічив статті 

та частини окремих статей, якими передбачено відповідальність за злочини, 

вчинені фізичною осудною особою в віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років. 

Таким чином, конституційне, а також регулятивне законодавство у сфері 

організації та проведення виборів і референдуму своїми приписами щодо 

вісімнадцятирічного віку по суті не просто уточнює, а дещо звужує межі чинності 

приписів щодо загального віку кримінальної відповідальності в ч. 1 ст. 22 ККУ1.  

Слід сказати, що питання про мінімальний вісімнадцятирічний вік суб’єкта 

злочину раніше виникало в учених-криміналістів. Стосувалося воно здебільшого 

злочинів у сфері службової діяльності. Так, наприклад, Б.Д. Ахраров, аналізуючи 

кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби зі зловживаннями 

владою або службовим становищем, пропонував прямо передбачити 

вісімнадцятирічний вік кримінальної відповідальності за вчинення цих злочинів 

[17, с. 13]. Справді, якщо розглянути цю пропозицію в сучасному українському 

                                                           
1 Злочинні діяння, передбачені ч. 1 ст. 160 КК України, не єдині в тексті вітчизняного КК, за вчинення яких 

кримінальна відповідальність може наставати з вісімнадцяти років. Пам’ятаємо класичний хрестоматійний 

приклад – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (у тексті КК України – це ст. 304): суб’єктом втягнення 

в таку діяльність неповнолітньої особи може бути виключно особа повнолітня. При цьому зазначена кримінально-

правова норма щодо визначення віку, із якого може наставати кримінальна відповідальність, підпадає під межі 

чинності приписів ч. 1 ст. 22 КК України про загальний шістнадцятирічний вік кримінальної відповідальності. 
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контексті, то побачимо, що до окремих службових осіб віковий ценз є 

обов’язковою вимогою, визначеною законодавством. Наприклад, ч. 1 ст. 19 

чинного ЗУ «Про державну службу» чітко визначає, що «право на державну 

службу мають повнолітні (курсив наш – В.К.) громадяни України…»; ч. 1 ст. 49 

ЗУ «Про Національну поліцію» встановлює, що «на службу в поліції можуть бути 

прийняті громадяни України віком від 18 років… (курсив наш – В.К.)». 

Навіть кілька наведених прикладів засвідчують існування злочинів, 

притягнення до відповідальності за вчинення яких можливе лише із досягненням 

суб’єктом вісімнадцятирічного віку. Однак, чи є нагальною потреба визначати 

цей вік у приписах Загальної частини ККУ, наприклад, у його ст. 22? На наш 

погляд, це буде не лише недоцільно, а й системно неправильно, адже 

вісімнадцятирічні суб’єкти злочину цілком підпадають під ознаки, розміщені в 

ч. 1 ст. 22 ККУ, бо їм до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. 

На відміну від ч. 1 ст. 160 ККУ, суб’єкт дзеркального складу цього злочину, 

відповідальність за вчинення якого передбачена законодавцем у частині другій 

цієї норми, – загальний. Принагідно слід відзначити, що такий підхід законодавця 

є цілком послідовним і повністю вписується в підходи щодо формулювання 

дзеркальних складів злочинів, про що ми вказували вище в цій роботі, а також у 

відповідній публікації, присвяченій цьому питанню [94, с. 118-128]. Так, 

наприклад, у більш ранньому підході, коли дзеркальні склади злочинів 

формулювалися в різних статтях КК, суб’єкт злочину одержання хабара (зараз – 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання НВ службовою особою – ст. 368 

ККУ) визначений як спеціальний, а суб’єкт давання хабара (на сьогодні – 

пропозиція, обіцянка або надання НВ службовій особи – ст. 369 ККУ) є 

загальним. Так само:  

- ч. 1 ст. 3683 – пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або 

третій особі НВ, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за 

вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням 

наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку 
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вигоду, або в інтересах третьої особи – загальний суб’єкт; а ч. 3 ст. 3683 – 

прийняття такої пропозиції, обіцянки чи одержання вказаної НВ – спеціальний 

суб’єкт (службова особа юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми); 

- ч. 1 ст. 3684 – пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, 

іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого 

самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, 

приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій 

особі НВ, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення 

особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням 

наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку 

вигоду, або в інтересах третьої особи – загальний суб’єкт; а ч. 3 ст. 3684 – 

прийняття такої пропозиції, обіцянки чи одержання вказаної НВ – спеціальний 

суб’єкт (аудитор, нотаріус, приватний виконавець, експерт, оцінювач, 

третейський суддя, або інша особа, яка провадить професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежний посередник чи 

арбітр під час розгляду колективних трудових спорів). 

Певним винятком із наведеної системи є ст. 3692 ККУ, яка передбачає 

відповідальність за зловживання впливом [61, с. 136-178]. 

Щодо передбаченого в ч. 3 ст. 160 ККУ здійснення передвиборної агітації 

(агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям 

НВ або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні 

зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких 

не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг, то 

законодавець передбачив його вчинення загальним суб’єктом. 

Слід також звернути увагу, що вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 2 або 3 

ст. 160 ККУ, такими спеціальними суб’єктами, як член виборчої комісії чи комісії 

з референдуму; член ініціативної групи референдуму; кандидат на виборах; 
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довірена особа кандидата на виборах; представник політичної партії у виборчій 

комісії чи комісії з референдуму; представник місцевої організації політичної 

партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму; уповноважена особа 

політичної партії; уповноважена особа місцевої організації політичної партії; 

офіційний спостерігач на виборах або референдумі, утворює кваліфікований 

склад злочину «підкуп виборця, учасника референдуму», про що йтиметься 

нижче у спеціальному підрозділі роботи. При цьому ознаки члена виборчої 

комісії чи комісії з референдуму як службових осіб необхідно аналізувати в 

рамках алгоритму, розробленого вітчизняними авторами у спеціальних 

дослідженнях щодо службових осіб публічного права – представників (за 

спеціальним повноваженням) постійного колегіального державного органу – 

Центральної виборчої комісії. 

Підбиваючи підсумок здійсненому аналізу, можемо сформулювати систему 

ознак суб’єкта підкупу виборця або учасника референдуму. Ці ознаки можна 

розділити на дві групи: загальні ознаки суб’єкта злочину та спеціальні ознаки, які 

вказують на наявність спеціального суб’єкта злочину. 

Загальні ознаки: фізична особа; осудність, шістнадцятирічний вік (повною 

мірою характерні для складів, відображених у ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ). 

Спеціальні ознаки: виборець або учасник референдуму: фізична особа, 

дієздатність, громадянство України, вісімнадцятирічний вік на день 

волевиявлення (ознаки, характерні для ч. 1 ст. 160 ККУ); член виборчої комісії 

чи комісії з референдуму; член ініціативної групи референдуму; кандидат на 

виборах; довірена особа кандидата на виборах; представник політичної партії у 

виборчій комісії чи комісії з референдуму; представник місцевої організації 

політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму; уповноважена 

особа політичної партії; уповноважена особа місцевої організації політичної 

партії; офіційний спостерігач на виборах або референдумі (ознаки, характерні для 

ч. 4 ст. 160 ККУ). 
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2.4 Суб’єктивна сторона підкупу виборця або учасника референдуму 

 

Вінцем аналізу елементів складу злочину традиційно вважається 

суб’єктивна сторона злочину – себто, внутрішнє, психічне ставлення особи до 

вчинюваного нею злочину. Наряду з інтелектуальним і вольовим моментом до 

нього прийнято відносити ставлення суб’єкта до самого вчинюваного діяння, до 

наслідків, спричинених або спричинюваних ним. Не обійтися також без мети та 

мотивів, які спонукали особу до її протиправної діяльності. У деяких випадках на 

кваліфікацію злочинів може впливати емоційний стан, у якому перебуває фізична 

особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння. До речі, іноді він виступає 

як криміноутворююча ознака, що обґрунтовує саму необхідність криміналізації 

певних видів діянь. Прикладом цього можна навести вбивство у стані сильного 

душевного хвилювання (ст. 116 ККУ) та умисне тяжке тілесне ушкодження в 

такому ж стані (ст. 123 ККУ), умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 

дитини під час пологів або відразу після пологів (ст. 117 ККУ). О.В. Ус слушно 

зазначає, що «під час кваліфікації злочину за суб’єктивною стороною складу 

злочину необхідно встановити: 1) вину (її форму та вид), з якою вчинено злочин, 

що є обов’язковим для кваліфікації вчиненого, 2) мотив та мету вчинення 

злочину, які у кваліфікації злочину можуть мати значення: а) обов’язкових, 

б) кваліфікуючих або в) привілейованих ознак складу злочину, а можуть не 

впливати на кваліфікацію вчиненого, а враховуватися під час призначення 

покарання, як обставини, що його пом’якшують або обтяжують» [195, с. 131]. 

Аналізуючи суб’єкта злочину, ми зазначали, що цей елемент складу злочину 

зазвичай викликав найменшу кількість запитань у науковому середовищі. Не 

останньою причиною цього стала певна обачливість законодавця, котрий 

розмістив у тексті ККУ його визначення. Завдячуючи використанню цього 

конструктивного прийому, дослідницька активність (особливо серед науковців-

початківців) об’єктивно та очікувано спрямовується до прогнозованого русла. 

Дещо іншою є ситуація з суб’єктивною стороною злочину. Ускладненість її 

вивчення беззаперечно пов’язана з її непростим змістом і складною структурою, 
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яка включає наведені вище характеристики. Різні точки зору на зміст вини, 

мотиву, емоцій, відсутність законодавчого визначення – усе це в комплексі та 

окремо і стає підґрунтям різних підходів. Однак більшість учених сходяться в 

думці, що суб’єктивна сторона злочину – це внутрішня сторона злочину, у якій 

відображаються певні психічні процеси, що відбуваються у свідомості особи, 

котра вчинює діяння. Така внутрішня сторона зазвичай описується через дві 

групи елементів або ознак – обов’язкових і факультативних. Аналогічно до 

обов’язкових і факультативних ознак, наприклад, об’єктивної сторони злочину, 

останні можуть набувати характеру обов’язковості через свою врегульованість у 

тексті кримінального закону. 

Вина є єдиною обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони злочину. Як ми 

зазначали вище, законодавець не став наводити в тексті КК визначення 

суб’єктивної сторони злочину. Разом із тим вині та її формам він присвятив 

окремий розділ V Загальної частини ККУ. І хоча цей розділ містить лише три 

статті, у ньому загалом належним чином вибудована структура цієї ознаки. На 

думку законодавця, яка безумовно спирається на багатий теоретичний доробок, 

вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, 

передбаченої ККУ, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності 

(ст. 23). До слова, у доктрині кримінального права можна знайти роботи, автори 

яких ототожнювали вину та суб’єктивну сторону злочину, мотивуючи це 

змішуванням суб’єктивної сторони злочину (вини) й ознак складу злочину, які 

характеризують цю суб’єктивну сторону (умисел, необережність, мотив, мета, 

афект, завідомість тощо), а також змішуванням понять змісту й форми вини [57, 

с. 123]. Очевидно, що приписи чинних статей 23, 24 і 25 ККУ не дають такому 

підходу жодних шансів. 

Мотив і мета вчинення злочину, будучи факультативними ознаками 

суб’єктивної сторони, не знайшли відображення в Загальній частині вітчизняного 

КК. На наш погляд, це правильно. Хоча власний практичний досвід показує, що 

дуже часто правозастосовник жадає якомога більшого, а дехто – і 

всеохоплюючого законодавчого дефініювання, ми жодним чином не піддаємо 
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сумніву позицію, згідно з якою текст нормативно-правового акту не повинен 

перетворюватися на підручник чи різновид хрестоматії. Вивчення під час 

суддівського правозастосування окремих процесуальних документів, у тому 

числі й у матеріалах кримінальних проваджень, показує, що часто причиною 

певних помилок та хибних тлумачень є не вади законодавства, а недостатній 

фаховий рівень конкретного учасника процесу, котрий є автором того чи іншого 

документу. 

Суб’єктивна сторона підкупу виборця, учасника референдуму, як і будь-

якого іншого злочину, проявляється у зовнішньо вираженому діянні. Із одного 

боку, здебільшого саме в діянні беззаперечно відображаються злочинні наміри та 

сподівання суб’єкта, а з іншого – саме діяння, його форми, способи вчинення 

злочину, часто допомагають деталізувати спрямованість умислу особи. 

Суб’єктивна сторона прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи НВ за вчинення чи 

невчинення будь-яких дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права або права голосу, незалежно від фактичного волевиявлення 

особи та результатів голосування, характеризується формою вини у виді прямого 

умислу. Тут вважаємо за необхідне погодитися із позицією, що непрямий умисел 

можливий у тих складах злочинів, у яких певні суспільно небезпечні наслідки є 

необхідною умовою для констатації моменту закінчення злочину (тобто у 

злочинах із матеріальним складом) [131, с. 84]. У ч. 1 ст. 160 ККУ законодавець 

прямо вказує, що фактичне волевиявлення особи, котра зголосилася на 

пропозицію, обіцянку або одержала НВ за вчинення описаних у диспозиції 

суспільно небезпечних діянь, або результати голосування (які по суті є наслідком 

волевиявлення) жодним чином не впливають на злочинність діяння. Суспільна 

небезпечність цього злочину обґрунтовується не наслідками, а самим фактом 

скоєння таких діянь. 

Отже, змістом прямого умислу в такому випадку є усвідомлення виборцем 

або учасником референдуму суспільно небезпечного характеру своїх дій, а також 

бажання такі дії вчинити. Тут слід правильно розуміти, про які дії йде мова. Зміст 
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умислу у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 160 ККУ, полягає в усвідомленні 

суспільно небезпечного характеру: 1) прийняття пропозиції НВ; 2) прийняття 

обіцянки НВ; 3) одержання НВ. 

Формулювання диспозиції вказаної норми дозволяє виділити ключові 

маркери, які повинна усвідомлювати особа, котра приймає пропозицію, обіцянку 

або одержує НВ, та які треба встановлювати під час досудового розслідування. 

Отже, суб’єкт повинен розуміти, що йому надана або буде надана НВ за: 

1) вчинення чи 2) невчинення будь-яких 3) дій, пов’язаних із безпосередньою 

реалізацією 4) ним 5) свого виборчого права або права голосу. 

Слід зазначити, що конкретизація дій, пов’язаних із реалізацією виборчого 

права або права голосу, може не входити до обов’язкового спектру усвідомлення 

винною особою, а може й доволі детально усвідомлюватися нею. Вина особи, 

котра прийняла пропозицію, обіцянку або одержала НВ, є виявом, насамперед, її 

волі щодо отримання цієї вигоди. Подальше волевиявлення винної особи не 

просто не впливає на кваліфікацію з огляду на пряму вказівку законодавця щодо 

цього в диспозиції ч. 1 ст. 160 ККУ, а й не є визначальним для ступеня його 

суспільної небезпечності. Необхідно чітко розуміти, що внутрішнє наповнення 

прямого умислу в наведених випадках не може варіюватися залежно від 

подальших, учинених після прийняття пропозиції, обіцянки або після 

безпосереднього одержання НВ, діянь – наприклад, коли суб’єкт відмовляється 

від первісного наміру проголосувати на виборчій дільниці кілька разів і голосує 

однократно; або, отримавши НВ за голосування за окремого кандидата, вирішує 

проголосувати за іншого, тощо. Підкреслимо, що з огляду на кримінально-

правову оцінку вчиненого, такі діяння по суті є посткримінальною поведінкою та 

на кваліфікацію злочину не впливають. Проте, на наш погляд, таку поведінку слід 

вивчати під час досудового розслідування, адже це може допомогти 

встановленню та, відповідно, доказуванню усвідомлення або неусвідомлення 

суб’єктом суспільної небезпечності своїх дій (наприклад, усвідомивши 

злочинність вчиненого прийняття пропозиції чи обіцянки НВ за відмову від 

участі в голосуванні, особа, боячись викриття й подальшої відповідальності, 
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приймає рішення прийти на дільницю та проголосувати). Ці обставини також 

можуть використовуватися суддею для індивідуалізації відповідальності.  

Вважаємо за необхідне висловитись і з приводу наслідків розгляданого 

злочину в контексті спрямованості умислу. Вище нами неодноразово 

зазначалося, що законодавець, підкреслюючи рівень суспільної небезпечності 

підкупу виборця або учасника референдуму, виніс наслідки злочину за межі його 

складу. Разом із тим це жодним чином не означає, що такі наслідки не можуть 

охоплюватися усвідомленням суб’єкта злочину. Наприклад, вироком Білгород-

Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 02 грудня 2015 року у 

справі № 495/8009/15-к було засуджено громадянку України за злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 160 ККУ. Так, із аналізу вказаного документу випливає, що 

суд встановив внутрішнє ставлення засудженої особи до наслідків отримання 

нею НВ за голосування за певного кандидата під час виборів селищної ради смт 

Затока Білгород-Дністровського району Одеської області. У вироку зазначається, 

що ця громадянка вчинювала злочин, «переслідуючи власні корисливі мотиви, не 

проявляючи своєї громадянської позиції волевиявлення, ігноруючи демократичні 

принципи виборчого процесу в Україні та не зважаючи на інтереси Затоківської 

територіальної громади, достовірно розуміючи, що її голос може вплинути на 

результати виборів…» [37] (курсив наш – В.К.). Ми в цій роботі вказували, що 

кількісний показник наявної до оприлюднення в ЄДРСР судової практики 

забезпечений, не останньою чергою, вироками саме Білгород-Дністровського 

міськрайонного суду Одеської області. Разом із тим цікавим виглядає той факт, 

що наведене формулювання щодо характеру усвідомлення особою наслідків 

своїх злочинних діянь зустрічаємо також у вироку Краматорського міського суду 

Донецької області від 17 грудня 2015 року у справі № 234/19599/15-к. За цим 

вироком засуджено за ч. 1 ст. 160 ККУ електрика з ремонту обладнання на АПК 

«Інвест», котрий зголосився за п’ятдесят гривень проголосувати на місцевих 

виборах за певного кандидата від Краматорської міської організації молодіжної 

партії України. Установивши зміст суб’єктивної сторони злочину, суд наголосив, 

що підсудний вчинив злочин «…переслідуючи власні корисливі мотиви, не 
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проявляючи своєї громадянської позиції волевиявлення, ігноруючи демократичні 

принципи виборчого процесу в Україні, достовірно розуміючи, що його голос 

може вплинути на результати виборів…» [40] (курсив наш – В.К.). 

До речі, дуже показовим у наведених прикладах є виділення судами 

корисливого мотиву вчинення злочину виборцем, котрий приймає пропозицію, 

обіцянку або одержує НВ за вчинення або невчинення дій, пов’язаних із 

реалізацією свого виборчого права. Справді, під час розслідування й не лише 

підкупу виборця, а й будь-якого іншого злочину, встановлення мотивації 

суб’єкта, того спонукального моменту, який став вирішальним у формуванні його 

наміру вчинити суспільно небезпечне діяння, відіграє не останню роль. 

Дослідження наявної судової практики засвідчує, що таким спонукальним 

моментом часто стає корисливий мотив. Справа в тому, що й сама назва складу 

злочину з використанням терміну «підкуп», а також його конструювання із 

застосуванням терміну «вигода», передбачає наявність у того суб’єкта, який цю 

вигоду отримує, саме корисливих мотивів. Слід відзначити, що вказані приписи 

сформульовані законодавцем у повній відповідності з тлумаченням указаних слів 

та з використанням перехресних дефініцій. Так, у великому тлумачному 

словникові сучасної української мови термін «корисливий» визначається як 

1) такий, що прагне до власної вигоди (курсив наш – В.К.), наживи; 2) який 

ґрунтується на користі (у 2 значенні); який робиться для власної вигоди. Своєю 

чергою, друге значення слова «користь» визначено авторами тлумачного 

словника визначено як матеріальна вигода, прибуток [30, с. 574, 575]. 

Вважаємо також за необхідне висловитися щодо конкретизованості умислу 

суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ. Сама специфіка цього злочину, 

а також розміри та види НВ, яка фігурує в тексті вироків за цією нормою, 

вказують, що навряд чи його суб’єкти мають якісь спеціальні знання у сфері 

кримінального або виборчого права. Тобто виборець або учасник референдуму, 

котрий пристав на пропозицію чи обіцянку, або ж отримав НВ, не повинен, 

наприклад, в обов’язковому порядку розуміти характеристики «неправомірності» 

отримуваної ним вигоди, йому не обов’язково потрібно знати юридичне значення 
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та змістовне наповнення цього терміну. Достатньо, щоб особа усвідомлювала, що 

цю вигоду вона отримує (отримала чи отримуватиме) за вчинення неправомірних 

діянь. Для того, щоб зрозуміти, що такі діяння неправомірні, достатньо знати 

загальновідомі правила участі виборця (учасника референдуму) у виборах 

(референдумі відповідно). Серед цих загальновідомих правил і те, що неможна 

отримувати плату або її різновид (наприклад, продуктові набори, включаючи 

легендарну гречку) за діяння, пов’язані з безпосередньою реалізацією свого 

виборчого права. 

Зовсім інший ступінь суспільної небезпечності, а отже, й іншу 

конкретизацію внутрішнього ставлення до вчинюваних діянь, мають діяння, 

передбачені ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ. Очевидно, що вина особи, яка надає 

пропозицію, обіцянку або безпосередньо саму НВ, ілюструє волю цієї особи 

посягнути на демократичні принципи виборчого процесу, завдати шкоди 

встановленому законом порядку реалізації громадянами права голосу шляхом 

вільного волевиявлення. Така особа усвідомлює, що в результаті вчинюваних 

нею діянь здійснюється вплив на інтелектуальну сферу виборця або учасника 

референдуму, що може вплинути на зміну ним своїх виборчих або 

референдумних уподобань. 

Видається доцільним дещо прояснити питання стосовно розуміння (чи 

необхідності розуміння) протиправності вчинюваних діянь особою, котра 

висловлює пропозицію, обіцянку або безпосередньо надає виборцю чи 

учасникові референдуму НВ. Законодавець у ст. 24 ККУ прямо наголошує, що 

суб’єкт повинен усвідомлювати суспільно небезпечний характер, а не 

протиправність свого діяння. Наприклад, Н.О. Гуторова, вказуючи на існування 

думки, що усвідомлення протиправності можливе у злочинах, пов’язаних із 

посяганнями на державні фінанси, зазначає, що цей момент не входить до складу 

усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру вчинюваного нею 

діяння, а тому не може бути віднесеним до змісту інтелектуального моменту 

умислу [55, с. 6]. Разом із тим у науці кримінального права висловлювалися 

позиції, що для окремих злочинів усвідомлення особою протиправності діяння є 
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обов’язковою ознакою. Так, Р.В. Вереша наголошує, що це, насамперед, 

корупційні правопорушення з участю спеціального суб’єкта, коли на особу 

покладається виконання або забезпечення дотримання якихось правил та 

обов’язків [31, с. 67]. На наш погляд, суб’єкт злочину, який розглядається, не 

обов’язково повинен усвідомлювати саме протиправність своїх діянь. Саме 

бажання вчинити їх усупереч встановленій законодавством процедурі, засвідчує 

усвідомлення ним їхньої суспільної небезпечності, що є достатньою ознакою у 

світлі приписів ст. 24 ККУ.  

Внутрішнє ставлення такої особи включає також усвідомлення необхідності 

охоплення якнайбільшої аудиторії, яка зазнає (чи може зазнати) протиправного 

впливу. Навіть на зовсім маленьких за кількістю виборців виборчих дільницях 

один-два голоси навряд чи зможуть істотно вплинути на загальний результат 

голосування. Через це особа, котра організовує або безпосередньо реалізує 

злочинний умисел на підкуп виборця або учасника референдуму, однозначно 

усвідомлює не просто бажаність, а нагальну необхідність вплинути на виборчі 

(референдумні) вподобання як можна більшої кількості виборців. Така кількість, 

як правило, обмежується злочинним бюджетом, виділеним замовником таких 

діянь безпосереднім виконавцям. Проте із жалем вимушені констатувати, що 

навіть у вкрай рідкісних випадках, відображених у підсумкових процесуальних 

документах, ні органи досудового слідства, ні суди на зазначене питання 

звертають вкрай мало уваги. Правозастосовчі органи воліють укласти угоду про 

визнання винуватості та в подальшому затвердити її, або, спираючись на 

визнання особою своєї вини, призначити їй покарання без дослідження доказів 

по справі. Наприклад, із трьох наявних у ЄДРСР вироків, постановлених за 

обвинуваченням особи в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 ККУ, у 

двох не відображено ні розмір бюджету, ні прогнозованої кількості осіб, які б 

підлягали підкупу. Так, вироком Онуфріївського районного суду Кіровоградської 

області від 29 липня 2015 року було засуджено за ч. 2 ст. 160 ККУ пенсіонерку, 

яка в день голосування на виборах народних депутатів України, неподалік 

виборчої дільниці виборчого округу № 102 на вулиці Центральній села Браїлівка 
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Онуфріївського району Кіровоградської області, у розмові з двома іншими 

виборцями висловила пропозицію надати їм НВ в розмірі 200 гривень кожному 

за голосування на виборах народних депутатів України за конкретного названого 

нею кандидата [41]. У наведеному документі не висвітлено, чи мала вказана особа 

умисел на підкуп лише двох осіб, які кошти вона мала у своєму розпорядженні 

для реалізації умислу тощо. Суд у цій справі затвердив угоду про визнання 

винуватості, укладену раніше між прокурором і обвинуваченою. 

Ще незрозумілішим видається судовий розгляд 13 квітня 2016 року в 

Дніпровському районному суді в м. Кам’янське Дніпропетровської області у 

справі за звинуваченням громадянки України в учиненні підкупу виборців. Так, 

із оприлюдненого вироку видно, що вказана особа в день голосування на виборах 

депутатів міської ради, неподалік виборчої дільниці, у розмові з шістьма іншими 

виборцями запропонувала їм НВ в розмірі 100 гривень кожному за голосування 

на виборах депутатів до міської ради за конкретного кандидата. Далі 

зазначається, що вказана особа повністю визнала свою вину, підтвердивши 

відображені обставини. Суд також установив, що діяла вона «…за проханням 

іншої особи, вона не знає, саме кого, їй в телефонному режимі сказали 

пропонувати виборцям по 100 гривень, що вона і робила…» При цьому суд 

визнає недоцільним дослідження доказів у справі та діє за визначеною 

процедурою, призначаючи обвинувачуваній покарання [38]. Викладене 

об’єктивно викликає обґрунтовані сумніви у всебічності розгляду. Складно 

уявити, що особа пристане на пропозицію незнайомої людини вчинити 

вищеописані діяння. Крім цього, виникає питання, звідки суб’єкт узяв гроші для 

підкупу, чи він використовував свої кошти? Яку суму складали ці кошти? Якщо 

вказані гроші належали обвинувачуваній, що стало тим спонукальним моментом, 

який підштовхнув її до таких витрат на користь конкретного кандидата та ще й 

за пропозицією «незнайомої особи» тощо. На наш погляд, установлення вказаних 

характеристик внутрішнього ставлення особи до вчинюваного нею 

правопорушення, дало б змогу не лише всебічно та детальніше дослідити всі 
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обставини справи, а й у підсумку більш обґрунтовано підійти до призначення 

покарання. 

На тлі наведених прикладів певним винятком виглядає вирок Києво-

Святошинського районного суду Київської області від 30 червня 2016 року, яким 

призначено покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 ККУ, за 

таких обставин: за два дні до виборів обвинувачуваний зустрівся неподалік 

станції метрополітену «Політехнічний Інститут» в м. Києві з невстановленою 

особою на ім’я Анатолій, який запропонував йому заробити гроші шляхом 

підкупу голосів виборців та передав йому з цією метою 9500 гривень, 

повідомивши при цьому, що в день виборів йому необхідно прибути до 

м. Вишневого Київської області та зустрітися там з третьою особою. Частину із 

загальної суми грошових коштів обвинувачуваний мав залишити собі як 

винагороду за виконану роботу. Під час зустрічі в день голосування, третя особа 

(звісно, як і Анатолій не встановлена досудовим розслідуванням – В.К.) 

пояснила, що із загальної суми 9500 тисяч гривень розрахунок на одного виборця 

складав 200 гривень: 100 гривень до проведення голосування та 100 гривень після 

здійснення волевиявлення і пред’явлення фотозображення результату з 

наявністю відмітки навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду міського 

голови м. Вишневого. У день голосування обвинувачуваний реалізував ці 

домовленості на практиці, пропонуючи винагороду за голосування за 

конкретного кандидата пересічним виборцям, котрі прибували на дільницю для 

волевиявлення [39]. 

Хоча суд і встановив, наприклад, загальну суму грошових коштів, яка була 

виділена правопорушникові для здійснення підкупу, а також прямо вказує у 

своєму вироку, що особа діяла з корисливих мотивів і ігноруючи демократичні 

принципи виборчого процесу в Україні, проте, жодним чином не дослідив, яка ж 

сума стала рушієм для втілення цих мотивів на практиці. Навіть не встановлено, 

скільки саме грошових коштів із виділених йому 9500 гривень суб’єкт планував 

залишити собі, оскільки очевидно, що в розрахунку по 200 гривень на одного 

виборця виходить 47,5 людей. 
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Таким чином, підбиваючи проміжний висновок, можемо констатувати, що 

вивчена нами судова практика застосування ч. 2 ст. 160 ККУ демонструє 

наявність поверхневого підходу судів до вивчення обставин справи, воління 

віддати перевагу раніше укладеній угоді про визнання винуватості, ігнорування 

принципів повноти та всебічності. Зокрема, йдеться про неповне встановлення 

змісту суб’єктивної сторони, повне або часткове нез’ясування мети вчинюваного 

діяння і намірів суб’єкта в частині здійснення підкупу виборця, учасника 

референдуму, спонукальних моментів щодо зміни умислу або його деталізації. 

Недостатньо вивчається корисливий мотив, внутрішня обмежувальна грань, 

через яку особа втримується від скоєння злочину або навпаки – приймає рішення 

вчинити його.  

Як ми вже зазначали вище, здійснення передвиборної агітації (агітації 

референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям НВ або 

надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує 

розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг, повністю охоплюється 

приписами ч. 2 ст. 160 ККУ у формі надання виборцям НВ. Відмінність полягає 

в тому, що при її наданні підприємствам, установам, організаціям, навіть у особі 

їхніх уповноважених осіб, отримувачем такої вигоди, а отже, й об’єктом впливу 

щодо формування електоральної думки, по суті є неконкретизований виборець. 

У цьому й полягає специфіка суб’єктивної сторони цього злочину. Суб’єкт 

повинен усвідомлювати, що такий вид підкупу може впливати на доволі широке 

коло потенційних виборців. Так, наприклад, у разі надання товарів, робіт, послуг 

якомусь підприємству, вплив на формування позитивного іміджу такого 

кандидата здійснюється не лише щодо працівників такого підприємства, а на 

членів їхніх родин, друзів, знайомих, котрі входять до кола їхнього спілкування 

та яким вони можуть розповісти про такі передвиборчі вигоди. У разі 

встановлення, наприклад, дитячих майданчиків у дворах багатоквартирних 

будинків, насамперед, здійснюється вплив на внутрішнє ставлення до кандидата 

саме жителями цих дворів. Щоправда, коло осіб, які піддаються такому впливу, 
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як правило, значно ширше, оскільки інформація про встановлення таких 

майданчиків поширюється й серед мешканців інших будинків, жителів 

приватного сектору, які приходять гуляти зі своїми дітьми у двори 

багатоповерхівок (особливо це стосується невеликих міст, де відсутні дитячі 

майданчики в приватному секторі), часто такі події висвітлюються в пресі або на 

телеканалах. 

На наш погляд, такий завуальований свідомий вплив на значно більшу 

кількість виборців треба оцінювати як маркер більшого ступеня суспільної 

небезпечності відповідних діянь, що повинно було б знаходити відображення у 

судових рішеннях. 

Підсумовуючи проведений аналіз, можемо визначити систему обов’язкових 

ознак суб’єктивної сторони складу злочинів, що досліджуються. Для злочину, 

передбаченого ст. 160 ККУ, характерна умисна форма вини у виді прямого 

умислу. Зміст умислу для суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 160 

ККУ, полягає в усвідомленні суспільно небезпечного характеру: прийняття 

пропозиції НВ; прийняття обіцянки НВ; одержання НВ. Для діянь, передбачених 

ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ, вина особи ілюструє її бажання посягнути на демократичні 

принципи виборчого процесу, завдати шкоди встановленому законом порядку 

реалізації громадянами права голосу шляхом вільного волевиявлення. Зміст 

умислу тут полягає в усвідомленні того, що в результаті вчинюваних нею діянь 

здійснюється вплив на інтелектуальну сферу виборця або учасника референдуму, 

що може вплинути на зміну ним своїх виборчих або референдумних уподобань. 

 

 

2.5 Кваліфікуючі ознаки підкупу виборця або учасника референдуму 

 

Формулювання кваліфікованих складів злочину використовується 

законодавцем для акцентування вищого, порівняно з основним складом злочину, 

ступеня суспільної небезпечності злочинних діянь у разі наявності певних 

властивостей. Розміщення складів злочинів, описаних за допомогою 
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кваліфікуючих ознак, у диспозиції окремих частин кримінально-правової норми, 

дозволяє використати інструментарій нормотворення через застосування й 

окремих відмінних санкцій, що дає змогу виділити таку поведінку на тлі 

основного складу злочину. Слід зазначити, що таке виділення відбувається через 

посилення відповідальності у спосіб встановлення більш суворого покарання. 

О.В. Ільїна у своїй роботі, присвяченій кримінально-правовій характеристиці 

кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності, наголошувала на 

справедливості посилених санкцій у кваліфікованих складах злочинів. На думку 

дослідниці, обтяжуючі обставини є засобами досягнення справедливості 

відповідальності, а їхня соціальна роль як правових засобів зводиться до 

досягнення соціальної справедливості. Сформульовані ж за допомогою 

обтяжуючих і особливо обтяжуючих ознак кваліфіковані та особливо 

кваліфіковані склади злочинів справедливо пов’язуються з більш суворою 

санкцією [78, с. 25-26, 64]. Справедливість наведених тверджень буде перевірена 

нами нижче у спеціальному підрозділі роботи. 

Законодавець зазвичай розміщує кваліфікуючі ознаки того чи іншого 

злочину в частині другій статті. У більших за номером частинах відображено 

склади, які прийнято називати особливо кваліфікованими з огляду на особливо 

кваліфікуючі ознаки, притаманні ним. Такі теоретичні підходи мають як своїх 

прихильників, так і критиків. Однак ми, завдяки чинній конструкції ст. 160 ККУ, 

маємо змогу залишити цю дискусію для спеціальних досліджень. Як 

наголошувалось вище, ст. 160 ККУ у перших трьох частинах містить основні 

склади злочинів. У частині ж четвертій розміщується кваліфікований склад 

злочинів, передбачених у частинах другій і третій (О.З. Мармура називає такий 

варіант конструювання кваліфікованого складу злочину «застосування 

диспозицій відсильного типу» [116, с. 7]), про що законодавець прямо вказує в 

тексті диспозиції, виділяючи такі кваліфікуючі ознаки:  

1) вчинення вказаних дій повторно;  

2) вчинення вказаних дій за попередньою змовою групою осіб;  
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3) вчинення вказаних дій спеціальним суб’єктом, вичерпний перелік яких 

включено до тексту диспозиції; це:  

- член виборчої комісії; 

- член комісії з референдуму; 

- член ініціативної групи референдуму; 

- кандидат на виборах; 

- довірена особа кандидата на виборах; 

- представник політичної партії у виборчій комісії; 

- представник місцевої організації політичної партії у виборчій комісії; 

- представник політичної партії в комісії з референдуму; 

- представник місцевої організації політичної партії в комісії з референдуму; 

- уповноважена особа політичної партії; 

- уповноважена особа місцевої організації політичної партії; 

- офіційний спостерігач на виборах; 

- офіційний спостерігач на референдумі. 

Законодавець, розміщуючи в диспозиції ст. 160 ККУ таку кваліфікуючу 

ознаку як повторність, використав, як його називає О.В. Колос, «формальний 

(«зовнішній») орієнтир – відмінність у формулюваннях, якими виражена 

кваліфікуюча ознака, що представляє «фрагмент» повторності у кваліфікованих 

складах» [90, с. 194]. У ст. 32 ККУ нормотворець також урегулював питання 

повторності злочинів, визначаючи її як вчинення двох або більше злочинів, 

передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини ККУ. 

Така повторність відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який 

складається з двох і більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним 

наміром. Важливим є законодавче застереження, що вчинення двох або більше 

злочинів, передбачених різними статтями КК, визнається повторним лише у 

випадках, передбачених в його Особливій частині; а також застереження щодо 

відсутності повторності, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено 

від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або 

якщо судимість за цей злочин було погашено або знято. 
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Беручи до уваги те, що в диспозиції ч. 4 ст. 160 ККУ наявна пряма вказівка 

на частини два та три (тобто саме підкуп виборця, а не «продаж» виборцем свого 

виборчого права), то слід констатувати, що вчинення будь-яких інших діянь, 

передбачених Особливою частиною КК, не утворюватиме повторності з цим 

злочином1.  

Слід відзначити, що в ЄДРСР відсутні до оприлюднення вироки за повторне 

вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 2 або 3 ст. 160 ККУ. Однією з причин цього 

вбачаємо розмір терміну, необхідного для погашення судимості за ці діяння 

(максимальних строк – три роки), який, як правило, менший за часові проміжки 

між черговими виборами в Україні. 

У характеристиці аналізованого злочину, вчиненого за попередньою змовою 

групою осіб, нам також стають у нагоді спеціальні приписи Загальної частини 

вітчизняного кримінального закону. 

Так, у ст. 26 ККУ співучастю називається умисна спільна діяльність 

декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. У ч. 2 ст. 28 ККУ 

наголошується, що злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою 

осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, 

тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. Наведене 

повністю розставляє акценти, необхідні для кримінально-правової 

характеристики такого роду діянь через призму приписів ч.ч. 2-4 ст. 160 ККУ. 

Ураховуючи це, можемо виділити такі обов’язкові ознаки цих злочинів: 

1) умисний характер самої діяльності та умисний характер вчинюваного злочину 

(однозначно наявний, що встановлено нами у відповідному підрозділі роботи); 

2) спільна діяльність мінімум двох осіб; 3) мінімум дві особи вказаної спільної 

діяльності повинні бути суб’єктами злочину (фізичною, осудною особою, котра 

досягла 16-річного віку); 4) вказані особи заздалегідь, тобто до початку злочину 

домовилися про спільне його вчинення. 

                                                           
1 Законодавець у ч. 4 ст. 160 КК України веде мову лише про частини другу та третю цієї статті, ставлячи їх в 

один ряд і залишаючи по за межами чинності частини четвертої частину першу статті. Це засвідчує доведений 

нами в підрозділі, присвяченому об’єктивній стороні злочину, факт, що здійснення передвиборної агітації (агітації 

референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям НВ або надання безоплатно товарів, 

робіт, послуг, фактично є різновидом підкупу виборця або учасника референдуму. 
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Насправді всі ці ознаки, незалежно від ролі кожного конкретного 

співучасника в реалізації спільного умислу, об’єднуються у дві узагальнених 

групи. Перша група складає об’єктивний зв’язок під час виконання діянь, які 

складають об’єктивну сторону підкупу виборця або учасника референдуму, тобто 

– спільне виконання певних діянь, які можуть бути чітко визначеними та 

різноплановими для кожного зі співучасників (розділення ролей), а можуть бути 

схожими, тотожними чи взагалі однаковими, розрізняючись лише об’єктом 

впливу, тобто особою того виборця чи учасника референдуму, якого підкупають. 

Слід зазначити, що в теорії кримінального права можна зустріти точку зору, що 

ця група ознак виражається в об’єктивно існуючому причиновому зв’язку між 

діяннями співучасників та суспільно небезпечними наслідками таких діянь [68, 

с. 33; 45, с. 201]. Правильність вказаного підходу не викликає жодних сумнівів, 

однак, це більшою мірою стосується матеріальних складів злочинів. Злочин же, 

що аналізується, є злочином із формальним складом, тому, на наш погляд, тут 

коректніше вести мову спільне виконання саме діянь. Разом із тим і наслідки 

виключати не слід. Ми наголошували, аналізуючи й об’єкт, і об’єктивну сторону, 

що наслідки підкупу виборця існують, щоправда, вони винесені за межі 

конструкції складу злочину. 

Друга узагальнена група виділених нами ознак, складається із характеристик 

суб’єктивного винного зв’язку між співучасниками. Це – внутрішній зв’язок, 

змістовним наповненням якого є бажання співучасників досягти конкретного 

злочинного результату. Тут треба зробити кілька уточнень. По-перше, указане 

бажання є спільним, тобто, хоча б у загальних рисах, відоме всім співучасникам, 

що обґрунтовує і спільний злочинний результат. По-друге, злочинний результат 

тут не слід змішувати з наслідками вчинення злочину. 

До речі, О.О. Дудоров, характеризуючи ознаки групи осіб за попередньою 

змовою, наголошує, що їй (змові – В.К.) властиві дві форми: 1) елементарна – 

домовленість про окремі чи найбільш загальні питання вчинення злочину 

(наприклад, домовленість про вид злочину й час його вчинення); 2) детальна – 

домовленість, яка охоплює всі або більшість подробиць вчинення злочину 
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(домовленість про вид злочину, місце, час, спосіб, знаряддя й засоби вчинення, 

потенційних потерпілих, розподіл ролей між співучасниками тощо) [60, с. 131]. 

Із наведених роздумів може виникнути справедливе запитання: чому 

співучасникам потрібно мати хоча б загальну уяву про бажаний результат 

вчинюваних діянь? Це стосується, насамперед, тих випадків, коли між 

спільниками розподілено ролі й кожен із них має конкретизоване усвідомлення 

лише своєї частини (своєї визначеної ролі) спільних дій. Якщо ж хтось із них не 

матиме хоча б загального уявлення про бажаний спільний результат, то тут 

виникають підстави вести мову про відсутність суб’єктивного винного зв’язку та, 

як результат, співучасті взагалі. 

Як приклад, на підтвердження наведених доводів, можна навести вирок 

Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 листопада 2015 р., яким 

засуджено трьох осіб за злочин, передбачений ч. 4 ст. 160 ККУ, саме за ознакою 

групи осіб, котрі діяли за попередньою змовою [42]. 

Матеріалами провадження встановлено, що Особа 1 (тут залишимо 

нумерацію осіб, наведену в розміщеному для оприлюднення вироку – В.К.) 

прийняла пропозицію одного з кандидатів від політичної партії до Чернівецької 

міської ради за грошову винагороду здійснити протиправні дії, спрямовані на 

підкуп виборців1. Із метою реалізації свого умислу, Особа 1 залучила до такої 

протиправної діяльності своїх знайомих Особу 2 та Особу 3, повідомивши їм 

запропонований кандидатом від політичної партії план злочинних дій, який 

полягав у пропозиції та обіцянці виборцям НВ в сумі 350 гривень за голосування 

на виборах 25 жовтня 2015 р. за кандидата в депутати до Чернівецької міської 

ради, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та отриманні 

грошової винагороди кожним учасником групи в сумі по 500 гривень. Далі суд 

встановив окремі обставини справи, серед яких можна виділити, що двоє з 

указаних осіб зустрічалися з кандидатом, він передав їм гроші на здійснення 

підкупу виборців у сумі двадцять тисяч гривень, і безпосередньо довів до них 

                                                           
1 Матеріали щодо вказаного кандидата виділені судом в окреме провадження, проте, вирок, яким би цю особу 

було засуджено за вчинення злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 160 КК України, у ЄДРСР 

відсутній. 
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план вчинення злочинів, направлених на підкуп виборців. Указані особи повинні 

були підшукувати інших осіб, які б за НВ в розмірі трьохсот п’ятдесяти гривень 

проголосували за конкретного кандидата. При цьому Особа 1 інструктувала двох 

своїх спільників, що вони повинні роз’яснювати виборцям, що ті отримають 

винагороду в розмірі 350 гривень лише в тому випадку, коли нададуть на 

підтвердження свого голосування за певного кандидата фотознімки паспорта і 

бюлетеня з відміткою напроти цього кандидата. 

У результаті Особа 1 встигла запропонувати НВ тринадцяти виборцям, 

Особа 2 – сорока п’яти виборцям, Особа 3 – тринадцяти виборцям. Показовим 

для ілюстрації правил кваліфікації злочинів, учинених у співучасті, є факт 

відхилення вказаних співучасників від попередньо обговорених із організатором 

злочину – кандидатом від політичної партії, умов вчинення злочину. Цей 

кандидат роз’яснив безпосереднім виконавцям, що розмір неправомірної 

винагороди за голосування за нього повинен складати триста п’ятдесят гривень 

кожному виборцю. Однак за ініціативою Особи 2, виконавцями було прийнято 

рішення видавати неправомірну винагороду в розмірі двохсот п’ятдесяти 

гривень. Разом із тим суб’єктивний винний зв’язок між співучасниками через 

такий відхід безпосередніх виконавців від заздалегідь обумовленого плану не 

змінюється. Вони мають спільне бажання підкупити кількість виборців, 

обмежену розміром виділених організатором грошових коштів. Указана 

обставина також обґрунтовує відсутність ексцесу виконавця. 

Щодо вчинення дій, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 160 ККУ, спеціальним 

суб’єктом злочину, то тут слід звернути увагу, що законодавець доволі ґрунтовно 

розділив їх за видами, залежно від місця та їхньої ролі у виборчому або 

референдному процесі. Беручи до уваги той факт, що окремі з цих спеціальних 

суб’єктів мають ознаки службових осіб, пропонуємо звернутися до законодавчої 

дефініції цієї кримінально-правової категорії. 

Так, у ч. 3 ст. 18 ККУ наголошується, що службовими особами є особи, які 

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції 

представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи 



161 

тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 

наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним 

статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою 

підприємства, установи, організації, судом або законом [103]. 

Слід підкреслити, що це загальне визначення службової особи. Якщо його 

порівнювати з визначенням службової особи, наведеним у примітці до ст. 364 

ККУ, то можна вивести визначення службової особи публічного права та 

службової особи юридичної особи приватного права. Зокрема, це зроблено в 

спеціальному дослідженні Д.О. Сисоєва, на яке ми вище посилалися.  

Законодавець у диспозиції ч. 4 ст. 160 ККУ називає кілька видів спеціальних 

суб’єктів: член виборчої комісії; член комісії з референдуму; член ініціативної 

групи референдуму; кандидат на виборах; довірена особа кандидата на виборах; 

представник політичної партії у виборчій комісії; представник місцевої 

організації політичної партії у виборчій комісії; представник політичної партії в 

комісії з референдуму; представник місцевої організації політичної партії в 

комісії з референдуму; уповноважена особа політичної партії; уповноважена 

особа місцевої організації політичної партії; офіційний спостерігач на виборах; 

офіційний спостерігач на референдумі. 

Коротко розглянемо кожен із цих видів суб’єктів, які беруть участь у 

виборчому та референдному процесі. Не викликає сумнівів правовий статус 

членів виборчої комісії. Вони визнаються службовими особами публічного права 

на підставі того, що вони є представниками (за спеціальним повноваженням) 

постійного колегіального державного органу – Центральної виборчої комісії, які 

виконують організаційно-розпорядчі функції в конкретній комісії.  

Не виникає також питань щодо кандидата на виборах, для якого в контексті 

виборчого процесу не є визначальною наявність або відсутність статусу 
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службової особи під час здійснення діяльності, не пов’язаної з його участю у 

виборах. Разом із тим такий статус може впливати на кваліфікацію злочинів у разі 

наявності їхньої сукупності, наприклад, підкуп виборців, пов’язаний зі злочином 

у сфері службової діяльності. Законодавець обрав кваліфікуючою ознакою 

підкупу виборців не службове становище, а саме характер діяльності або 

специфіку правового становища тієї чи іншої особи під час виборчого або 

референдного процесу. Підвищений рівень суспільної небезпечності діянь, 

учинюваних особами, переліченими в диспозиції ч. 4 ст. 160 ККУ, 

обґрунтовується саме специфічним характером діяльності цих осіб під час 

виборів або референдуму.  

Стосовно довірених осіб, представників політичної партії або місцевої 

організації політичної партії, уповноваженої особи політичної партії або її 

місцевої організації, офіційного спостерігача на виборах, то вони також є 

спеціальними суб’єктами через специфіку діяльності, здійснюваної під час 

виборів. Підстав визнавати їх службовими особами, із огляду на приписи 

регулятивного законодавства про вибори, немає, оскільки вони не мають права 

безпосереднього впливу на перебіг виборчого процесу, а також на його 

результати, не виконують ні організаційно-розпорядчі, ні адміністративно- 

господарські функції. 

Як пам’ятаємо, законодавство, яке б урегульовувало референдні процеси, 

наразі в Україні відсутнє, через визнання неконституційним ЗУ «Про 

всеукраїнський референдум». Разом із тим окремі приписи цього нормативно-

правового акту дозволяють сформувати уявлення про те, кого ж законодавець 

визнавав суб’єктами, котрі мають причетність до референдуму в світлі положень 

ст. 160 ККУ. Незважаючи на 2012 рік прийняття вказаного ЗУ, його внутрішня 

структура не вирізняється прогресивністю та впорядкованістю. Текст закону не 

містить чітких нормативних дефініцій основних термінів, серед яких і ті, що 

виділені нами з диспозиції ч. 4 ст. 160 ККУ. Так, окремі ознаки члена комісії з 

референдуму знаходимо в ст. 50 ЗУ «Про всеукраїнський референдум», із яких 

можна зробити умовивід, що це особа, котра входить до складу відповідної 
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комісії з референдуму, бере участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд 

даної комісії, перевіряє діяльність комісій нижчого рівня, знайомиться з 

документами комісії з референдуму, бере участь у її засіданнях та виконує її 

рішення. Тобто повноваження, які визначалися законом, дають підстави 

визнавати члена комісії референдуму як службову особу.  

Щодо членів ініціативної групи референдуму, то окремі їхні ознаки можна 

винайти в ст.ст. 30 – 33 ЗУ «Про всеукраїнський референдум». Їх можна 

узагальнити до того, що це визначена за допомогою встановлених процедур 

особа, котра бере участь у підготовці референдуму у спосіб збору підписів на 

користь його проведення. Слід зазначити, що така особа ознак службової особи 

не має. 

Так само не мають таких ознак і представники політичних партій або їхніх 

місцевих організацій у комісії з референдуму та офіційні спостерігачі на 

референдумі, які, утім, є суб’єктами процесу всеукраїнського референдуму 

відповідно до приписів ст. 24 ЗУ «Про Всеукраїнський референдум». 

Отже, із наведеного бачимо, що законодавець передбачив як спеціальних 

суб’єктів злочину, установленого у ч. 4 ст. 160 ККУ, різних осіб, які можна 

умовно поділити на кілька груп: 1) особи, які беруть участь у підготовці або 

проведенні виборів або референдуму, та є службовими особами (член виборчої 

комісії та член комісії з референдуму відповідно); 2) особи, які беруть участь у 

підготовці або проведенні виборів або референдуму (нагляді за їхнім 

проведенням), та не є службовими особами (довірена особа кандидата на 

виборах; член ініціативної групи референдуму, представник політичної партії у 

виборчій комісії; представник місцевої організації політичної партії у виборчій 

комісії; представник політичної партії в комісії з референдуму; представник 

місцевої організації політичної партії в комісії з референдуму; уповноважена 

особа політичної партії; уповноважена особа місцевої організації політичної 

партії; офіційний спостерігач на виборах; офіційний спостерігач на 

референдумі); 3) безпосередні учасники виборчого процесу (кандидати на 

виборах). 
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Із огляду на наведені висновки, очевидною є необхідність врахування судом 

статусу згрупованих вище учасників під час призначення їм покарання за 

вчинення злочину, передбаченого ст. 160 ККУ. Не викликає сумнівів, що 

суддівське правозастосування стосовно суб’єктів – службових осіб, повинно 

рухатися шляхом призначення більш жорсткішого покарання, порівняно з тими 

спеціальними суб’єктами, котрі не є службовими особами. На наш погляд, наразі 

така можливість забезпечується видами та розмірами покарання в санкції 

пропонованої нами ч. 3 ст. 160 ККУ, про яку йтиметься в розділі 3 роботи.  

Підсумовуючи проведений аналіз, спираючись на класифікацію ознак, що 

кваліфікують злочин, розроблену О.З. Мармурою [116, с. 11], маємо зазначити, 

що кваліфікуючі ознаки злочину, розміщені в чинній ч. 4 ст. 160 ККУ, є 

складними за будовою; формально-визначеними за ступенем визначеності 

змісту; ознаками з кількісним змістом (повторність) і якісним змістом (форма 

співучасті та види спеціальних суб’єктів); позитивними з огляду на позначення 

наявності обставин; суб’єктивними з огляду на характеристику осіб, які 

вчинюють цей злочин. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Родовим об’єктом злочинів, передбачених ст. 160 ККУ, є окремі 

конституційні права і свободи людини і громадянина, які піддано кримінально-

правовій охороні за допомогою статей Розділу V Особливої частини ККУ. 

2. Видовим об’єктом указаних злочинів (як проміжної ланки між об’єктом 

родовим і безпосереднім) є правові цінності (тобто соціальні цінності, які набули 

регламентації в нормах права), які полягають саме у виборчих правах як частині 

конституційних прав українських громадян. Цей видовий об’єкт злочину 

характерний також для діянь, передбачених у ст.ст. 157, 158, 1581, 1582, 159, 1591 

ККУ. 

3. Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, 

визначено встановлений законом порядок реалізації громадянами права голосу у 

спосіб вільного волевиявлення. У результаті вчинення діянь, передбачених цією 
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статтею кримінального закону, відбувається безпосередній вплив на механізм 

прийняття відповідного рішення особою під час голосування на виборах або 

референдумі. Через підкуп здійснюється певний вплив на інтелектуальну сферу 

людини. 

4. Факультативними додатковими об’єктами досліджуваного злочину, у разі 

його вчинення спеціальними суб’єктами, визначеними в ч. 4 ст. 160 ККУ, є 

законна діяльність службових осіб і авторитет державних, громадських 

організацій та інших структур. 

5. Склади злочинів, передбачені частиною першою (прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої 

особи НВ…) і частиною другою (пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи 

учаснику референдуму НВ…) ст. 160 ККУ, є дзеркальними. Підхід законодавця 

щодо розміщення дзеркальних складів не в різних статтях Особливої частини, а 

в різних частинах однієї статті, визнано таким, що забезпечує більшу 

конструктивну якість законодавчого масиву, забезпечуючи помірність у 

кількості нових статей у КК. 

6. Запропоновано виключення з тексту ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ слів «обіцянки» 

та «обіцянка» відповідно, як таких, що не виконують самостійної функції та 

фактично дублюють за своїм смисловим наповненням поняття «пропозиція». 

7. Установлено, що діяння, які утворюють об’єктивну сторону злочину, 

передбаченого ч.ч. 1 і 2 ст. 160 ККУ, можуть вчинятися у формі дій, а відповідні 

склади злочинів є формальними. Для пропозиції НВ характерні ознаки системи 

односторонньої заяви. Для прийняття пропозиції НВ – ознаки системи 

двосторонньої угоди. Для одержання НВ, так само, як і для її надання, притаманні 

ознаки системи реалізації двосторонньої угоди у формі фактичного отримання 

запропонованої НВ.  

8. Доводиться, що діяння, передбачені законодавцем у ч. 3 ст. 160 ККУ, 

повністю охоплюються приписами частини другої цієї статті – діяннями у формі 

надання виборцям НВ, через що запропоновано виключення цього положення з 

тексту ст. 160 ККУ. 
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9. Запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 160 ККУ для повного узгодження 

її приписів і положень з частиною першою цієї статті щодо визначення видів 

діянь, які утворюють об’єктивну сторону зазначених злочинів. 

10. Для виправлення різновекторного розуміння в законодавстві (як у інших 

положеннях КК України, так і в ЗУ «Про запобігання корупції») та уніфікації 

правової термінології запропоновано нову редакцію примітки ст. 160 ККУ, у якій 

визначається поняття «неправомірна вигода». 

11. Доводиться, що враховуючи правову природу корупції та її легальну 

дефініцію, діяння, які встановлені у ст. 160 ККУ, не є корупційними. При цьому 

заперечується можливість віднесення підкупу виборця або учасника 

референдуму до корупційних злочинів de lege ferenda.  

12. Загальними ознаками суб’єктів злочинів, передбачених ст. 160 ККУ, є: 

осудність, шістнадцятирічний вік (повною мірою характерні для складів, 

відображених у ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ). Спеціальними ознаками визначено такі: 

виборець або учасник референдуму: фізична особа, дієздатність, громадянство 

України, вісімнадцятирічний вік на день волевиявлення (основний склад 

злочину, що містить ч. 1 ст. 160 ККУ). 

Виділено групи спеціальних суб’єктів злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 

ККУ: 1) особи, які беруть участь у підготовці або проведенні виборів або 

референдуму, та є службовими особами; 2) особи, які беруть участь у підготовці 

або проведенні виборів або референдуму (нагляді за їхнім проведенням), та не є 

службовими особами; 3) безпосередні учасники виборчого процесу. 

13. Розроблення та впровадження до нормативно-правового масиву 

концепції суб’єкта злочину як і фізичної, і юридичної особи є своєчасним та 

логічним, особливо, зважаючи на обраний Україною євро-атлантичний напрямок 

розвитку. Такі кроки об’єктивно потребують певного часу, до цього правильним 

і виправданим є підхід, продемонстрований законодавцем у ЗУ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно 

відповідальності юридичних осіб». 
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14. Для злочинів, передбачених ст. 160 ККУ, є характерною форма вини у 

виді прямого умислу. Зміст умислу для суспільно небезпечних діянь, 

передбачених ч. 1 ст. 160 ККУ, полягає в усвідомленні суспільно небезпечного 

характеру: прийняття пропозиції НВ; прийняття обіцянки НВ; одержання НВ. 

Для діянь, передбачених ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ, вина особи ілюструє її бажання 

посягнути на демократичні принципи виборчого процесу, завдати шкоди 

встановленому законом порядку реалізації громадянами права голосу шляхом 

вільного волевиявлення. 

15. Кваліфікуючі ознаки злочину, розміщені в чинній ч. 4 ст. 160 ККУ, є 

складними за будовою; формально-визначеними за ступенем визначеності 

змісту; ознаками з кількісним змістом (повторність) і якісним змістом (форма 

співучасті та види спеціальних суб’єктів); позитивними з огляду на позначення 

наявності обставин; суб’єктивними з огляду на характеристику осіб, які 

вчинюють цей злочин. 
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РОЗДІЛ 3 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ  

АБО УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ 

 

3.1 Покарання за підкуп виборця або учасника референдуму 

 

Розглянуту в першому розділі дисертації криміналізацію доцільно 

відмежовувати від процесу пеналізації злочинів. Відповідне питання 

розкривається у статті Н.О. Гуторової та Ю.А. Пономаренка, де стверджується, 

що пеналізація є процесом самостійним, відмінним від криміналізації, оскільки, 

по-перше, має власні підстави і правила здійснення, а по-друге, не кожного разу 

відбувається одночасно з криміналізацією. Зокрема, тільки при встановленні 

злочинності певного діяння вперше, пеналізація здійснюється одночасно з його 

криміналізацією (так звана «первинна пеналізація»). Тоді ж, коли змінюється 

санкція за діяння, яке було і продовжує залишатися злочинним, пеналізація 

здійснюється на базі вже раніше здійсненої криміналізації (так звана «вторинна 

пеналізація») [56, с. 39-40]. Проблема вторинної пеналізації підкупу виборця, 

учасника референдуму в літературі висвітлювалась неодноразово. Вектор 

караності щодо злочинів проти виборчих і референдних прав із частою 

періодичністю змінювався у прямій протилежності від пом’якшення до 

посилення кримінальної відповідальності. Така непослідовність стала 

результатом впливу зміни пріоритетів кримінально-правової політики, 

проведення нових реформ, удосконалення інших галузей законодавства, 

необхідності запозичення міжнародного та зарубіжного досвіду тощо.  

За ЗУ № 1703 від 14.10.2014 р. були внесені зміни в частині визначення 

підстав кримінальної відповідальності за підкуп виборця, учасника референдуму 

та змінені санкції статті ст. 160 ККУ. Назва прийнятого нормативно-правового 

акту цілком відображала його суть. Так, штраф, як найбільш м’який вид 

покарання, і виправні роботи, взагалі не були передбачені в санкції за 

пропозицію, обіцянку або надання виборцю чи учаснику референдуму НВ. 
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Штраф, як альтернативний основний вид покарання, був передбачений у санкції 

ст. 160 ККУ за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем НВ, що 

вчиняє саме виборець чи учасник референдуму. Отже, була здійснена 

криміналізація суспільно небезпечного діяння, суб’єктом якого є виборець чи 

учасник референдуму. Водночас покарання за цей злочин у виді штрафу було 

збільшено від 100 до 300 НМДГ (із 1700 до 5100 гривень). Тобто відповідна сума 

мінімальної межі штрафу відповідала максимальній межі штрафу в 2000 році для 

осіб, які вчинили порушення законодавства про референдум.  

За підкуп виборця, учасника референдуму в санкціях ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ 

(у редакції від 14 жовтня 2014 р.) були визначені альтернативні санкції, у яких 

вказано два основних види покарання – обмеження волі й позбавлення волі на 

певний строк, а також обов’язковий додатковий вид покарання (позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 

одного до трьох років), який раніше не передбачався. Попередня редакція ст. 160 

ККУ надавала можливість альтернативно призначати більш м’які основні види 

покарання – штраф та виправні роботи. У кваліфікованому складі (ч. 4 ст. 160 

ККУ) передбачено єдиний вид покарання, пов’язаний із ізоляцією від суспільства 

– позбавлення волі, строк якого визначений від п’яти до семи років. Відповідно, 

нижня межа цього виду покарання (п’ять років позбавлення волі) визнавалася 

максимальним строком позбавлення волі за кваліфікований склад порушення 

законодавства про референдум (ч. 2 ст. 160 ККУ у редакції до 14 жовтня 2014 р.). 

Серед аргументів на користь посилення кримінальної відповідальності за 

порушення виборчих та референдних прав у пояснювальній записці до ЗУ 

№ 1703 від 14.10.2014 р. зазначалося, що прийняття КПК України та змін до ЗУ 

«Про оперативно-розшукову діяльність» унеможливлюють негласне виявлення 

та фіксування слідів цих злочинів. Унаслідок цього гуманізація кримінального 

законодавства та невиправдано м’яке покарання призвели до активного 

протиправного впливу на волевиявлення громадян та результати виборів, що 

негативно впливає на політичні процеси в державі [150].  
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У першому півріччі 2018 р. МВС України був підготовлений законопроект 

щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства із 

метою запровадження законодавчих механізмів протидії незаконним технологіям 

впливу на вільне волевиявлення виборців та фальсифікації результатів виборів 

[149]. Проте, незважаючи на його назву, унесення змін до санкцій ст. 160 ККУ 

ним не передбачаються.  

Фахівці ж висловлюють думку про розширення можливостей проведення 

НСРД у справах про порушення правил фінансування виборчих кампаній 

(ст. 1591 ККУ) та про підкуп виборців (ст. 160 ККУ), що означатиме визнання цих 

злочинів тяжкими, або ж розширення кола злочинів, щодо яких можливе 

застосування НСРД, на корупційні правопорушення та виборчі злочини, 

визначені статтями 1591, 160 ККУ, а також посилення відповідальності за ч. 1 

ст. 1581, ч.ч. 1 – 3 ст. 159, ч. 1 ст. 160 ККУ, передбачивши покарання у виді 

позбавлення волі строком до трьох років для уможливлення застосування у 

випадку скоєння таких злочинів ст. 208 КПК України (затримання порушника на 

місці представником органу Національної поліції) [97].  

На наше переконання, неможливість застосування НСРД у зв’язку з 

обмеженнями, визначеними в положеннях КПК України, не можуть розглядатися 

належним аргументом посилення покарання. Такий підхід істотно порушує 

принципи справедливості, економії репресії (економії кримінально-правових 

заходів) та принцип обґрунтованості покарання, руйнує внутрішні зв’язки між 

санкціями статей кримінального закону як системи, що відображає оцінку 

законодавця суспільної небезпечності того чи іншого діяння. Більше того, і на це 

ми вже неодноразово звертали увагу, чинна редакція ч. 2 ст. 160 ККУ передбачає 

більш жорстке покарання порівняно з попередньою редакцією ч. 1 ст. 157 ККУ. 

Такий стан речей уже демонструє відхід від загальної тенденції гуманізації та 

лібералізації кримінального законодавства, тому подальше збільшення 

можливого покарання з мотивів надання таким чином можливості 

правоохоронним органам здійснювати НСРД, видається некоректним. Ми 

вважаємо доцільним для досягнення вказаних цілей у протидії злочинам проти 
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виборчих і референдних прав громадян розробити та включити до КПК України 

спеціальні положення, які б передбачали винятки щодо окремих категорій 

злочинів, що надало б можливість здійснювати НСРД у кримінальних 

провадженнях за ними. 

Треба зауважити, що законодавець із усього арсеналу видів покарань (у 

системі їх 12) визначив доцільним передбачити за підкуп виборця чи учасника 

референдуму чотири основні види та один додатковий вид покарання 

(позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). 

Серед основних покарань визначені такі (за ступенем суворості): штраф (п. 1), 

виправні роботи (п. 5), обмеження волі (п. 9), позбавлення волі на певний строк 

(п. 11). Тобто, передбачена можливість застосування покарань, починаючи від 

найменш суворих – штрафу, і закінчуючи одним із найсуворіших покарань – 

позбавленням волі на певний строк.  

Особливість кримінально-правової норми, передбаченої ст. 160 ККУ, 

полягає в тому, що відповідальність за підкуп у виборчому або референдному 

процесі встановлена з урахуванням особливостей ролі суб’єкта підкупу, так би 

мовити його позиції: той, кого підкупають (частина перша статті), і той, хто 

підкупає (частина друга вказаної норми). 

Спираючись на теоретичний доробок учених-криміналістів, серед яких 

важливе місце займають роботи О.О. Книженко [85, с. 60-85], можемо визначити 

види санкцій у злочинах, що аналізуються. Так, за вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ, встановлена альтернативна санкція, у якій 

визначено три основні види покарання: штраф із нижчою межею у 100 НМДГ та 

вищою – у 300 НМДГ (тобто від 1700 до 5100 гривень); виправні роботи з 

максимумом покарання до двох років (відповідно до ст. 57 ККУ мінімум 

встановлюється на строк від шести місяців); щодо обмеження волі визначена 

вища межа до двох років (нижча межа відповідно до ст. 61 ККУ встановлюється 

від 1 року).  

У разі вчинення діянь, визначених у ч. 2 ст. 160 ККУ, покарання є більш 

суворим, що відображається у строках обмеження волі та позбавлення волі, 
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порівняно з тими, які передбачені за дії, установлені в ч. 1 ст. 160 ККУ. Санкція 

ч. 2 ст. 160 ККУ є альтернативною – у ній передбачено два основні види 

покарання: обмеження та позбавлення волі від одного до трьох років, а також 

кумулятивною, передбачено додаткове обов’язкове покарання  позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 

одного до трьох років. 

Покарання за здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) 

шляхом надання підприємствам, установам, організаціям НВ або надання 

безоплатно товарів, робіт, послуг, визначено в альтернативній санкції у виді двох 

альтернативних основних видів покарання: обмеження та позбавлення волі 

строком від двох до чотирьох років. Вона є також кумулятивною, оскільки 

передбачає додаткове обов’язкове покарання  позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 

Підкуп, вчинений спеціальним суб’єктом, передбачений у ч. 4 ст. 160 ККУ, 

є його кваліфікованим видом. Кваліфікуючими ознаками також відзначаються 

діяння, передбачені у ч.ч. 2 і 3 ст. 160 ККУ, якщо вони вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, за що передбачається покарання у відносно 

визначеній санкції у виді позбавлення волі з нижчою межею від п’яти до вищої 

межі  семи років та додатковим покаранням  позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років, 

що свідчить про кумулятивний вид санкції.  

Відповідно до форми № 6 «Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, 

справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи 

медичного характеру та види кримінального покарання» звітності ДСА України: 

- за 2015 р. засуджено 7 осіб, із них: за ч. 1  1 особу, ч. 2  1 особу, за ч. 4  

5 осіб. За ч. 1 ст. 160 ККУ було призначено покарання у виді штрафу 6 особам. 

Засуджених за ч. 2 та ч. 4 ст. 160 ККУ звільнено від відбування покарання з 

випробуванням [202]. При цьому застосовувався обов’язковий додатковий вид 

покарання (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю) за ч. 2 ст. 160 ККУ до 1 засудженого та за ч. 4 ст. 160 ККУ до 2 
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засуджених. До 3 осіб, засуджених за ч. 4 ст. 160 ККУ, призначено покарання із 

застосуванням ст. 69 ККУ. Через це позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю як обов’язкове додаткове покарання за ч. 4 ст. 160 

КК не застосовувалось; 

- за 2016 р. за ст. 160 ККУ засуджено 14 осіб, із них: за ч. 1  12 осіб, за ч. 2 

 1 особа, за ч. 4  1 особа. За ч. 1 ст. 160 ККУ було призначено покарання у 

вигляді штрафу 11 засудженим із одночасним застосуванням ст. 69 ККУ; 2 осіб, 

засуджених за ч. 2 та ч. 4 ст. 160 ККУ, звільнено від відбування покарання з 

випробуванням. За вчинення кваліфікованого підкупу виборців (за ч. 4 ст. 160 

ККУ) також застосовувався додатковий вид покарання  позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [200]. Постає питання 

щодо призначеного покарання за ч. 2 ст. 160 ККУ. Звітність не містить даних про 

призначення обов’язкового додаткового покарання  позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю засудженому (відмітка про 

застосування ст. 69 КК також відсутня); 

- за 2017 р. за ч. 1 ст. 160 ККУ 11 осіб були звільнені від кримінальної 

відповідальності за ст. 45 ККУ [201].  

За відповідний період дії ст. 160 ККУ в редакції від 14 жовтня 2014 р. можна 

визначити такі тенденції, що за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

виборцем, учасником референдуму НВ призначається покарання у виді штрафу. 

Засуджені ж за ч. 2 та ч. 4 ст. 160 ККУ переважно звільняються від відбування 

покарання з випробуванням.  

Аналіз обвинувальних вироків за кримінальними провадженнями в ЄДРСР 

показав, що за ст. 160 ККУ, після внесення до неї змін у 2014 р., міститься 18 

проваджень (ч. 1 – 13, ч. 2 – 3, ч. 3 – 0, ч. 4 – 2), засуджено 20 осіб (див. таблицю).  

Частини 

ст. 160 КК 

Кількість 

проваджень за 

визначений 

період 

Кількість 

засуджених 

Види покарань,  

що призначалися 

засудженим 

Примітка 

ч. 1 13 13 штраф 

у 12 провадженнях штраф 

був призначений  

у сумі 50 нмдг 

1 провадження –  

12 осіб засуджено до 

більш м’якого 

покарання, ніж 

передбачено законом  

(ст. 69 КК) 
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у сумі 100 нмдг 

ч. 2 3 3 обмеження волі  
(1 рік) 

позбавлення волі  
(1 рік) 

позбавлення волі  
(3 роки) 

3 засуджених 

звільненні від 

відбування покарання 

з випробуванням 

(ст. 75 КК) 

ч. 3 0 - - - 

ч. 4 2 4 позбавлення волі 

строком на 3 роки – 3 осіб 

строком на 5 років – 

1 особі 

4 засуджених 

звільненні від 

відбування покарання 

з випробуванням 

(ст. 75 КК); 

3 особи засуджені до 

більш м’якого 

покарання, ніж 

передбачено законом  

(ст. 69 КК). 

 

Отже, перша судова практика застосування ст. 160 ККУ у новій редакції від 

2014 р. свідчить, що за отримання НВ виборцем призначалось лише покарання у 

виді штрафу, здебільшого навіть нижче нижньої межі із застосуванням ст. 69 

ККУ. При судовому розгляді справ щодо злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 4 

ст. 160 ККУ, застосовувалась ст. 75 ККУ, тобто реальне відбування призначеного 

судом покарання не мало місця. 

Проілюструємо приклад судової практики, що привернув нашу увагу. У 

вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці суд призначив трьом 

особам узгоджену сторонами міру покарання за ч. 4 ст. 160 ККУ із застосуванням 

ст. 69 ККУ у виді трьох років позбавлення волі кожному, а також звільнив від 

відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 ККУ із іспитовим 

строком в один рік, хоча інтенсивність злочинної діяльності щодо підкупу 

виборців встановлена на рівні сімдесяти виборців [42]. Цей приклад наочно 

ілюструє, що навіть за наявності відповідних обставин суди уникають 

призначення покарання з оберненням до реального виконання. 

Узагальнення практики призначення покарань за вчинення злочинів, 

передбачених ст. 160 ККУ (2014 – 2017 рр.) демонструє, що суди в розгляданій 

категорії справ здебільшого застосовують ст. 69 ККУ – призначення 

засудженому більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, без належного 

мотивування винесених рішень. Натомість у випадку зі злочинами, 
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передбаченими ч.ч. 2 і 4 ст. 160 ККУ, існує тенденція з призначенням покарання 

у виді позбавлення волі та одночасним застосуванням ст. 75 ККУ (звільнення від 

покарання з випробуванням) на противагу звернення покарання до реального 

виконання.  

Визначивши особливості призначення покарання за ст. 160 ККУ, перейдемо 

до аналізу конструкції санкцій цієї статті з метою визначення відповідності їхньої 

побудови правилам та закономірностям, визначеним доктриною кримінального 

права. 

У своєму дослідженні Н.А. Орловська виокремила закономірності, які 

використовуються для побудови примусових санкцій норм Особливої частини 

ККУ: а) чим більш тяжким є злочин, тим менша кількість видів основних 

покарань має бути передбачена у санкції, тим більшою є ймовірність 

конструювання безальтернативних санкцій; б) максимальна кількість видів 

основних покарань у санкції – три, при цьому вони наближені один до одного за 

ступенем суворості; в) обрання видів основного покарання у злочинах невеликої 

та середньої тяжкості передбачає вибір типового виду покарання, яке найбільш 

повно відповідає специфіці виду злочину, характеру та типовому ступеню 

суспільної небезпеки злочину, до цього покарання приєднуються один чи два 

види основних покарань, наближених до типового виду покарання за ступенем 

суворості; г) для тяжких та особливо тяжких злочинів специфіка виду злочину 

може бути відображена у додаткових покараннях; ґ) визначення меж покарання 

в конкретній санкції має корелювати відповідній типовій санкції; д) додаткові 

покарання мають узгоджуватися з основним покаранням, включеним до санкцій; 

є) за злочини з відносно меншим ступенем тяжкості є сенс конструювати санкції 

з факультативними додатковими покараннями, за злочини з відносно більшим 

ступенем тяжкості – з обов’язковими [135, с. 30]. 

Відповідні закономірності більшою мірою відображені при конструюванні 

санкцій у ст. 160 ККУ: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, 

учасником референдуму НВ – це злочин невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 160), за який 

передбачається три альтернативні основні види покарання. Дії, пов’язані з 
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отриманням НВ, вчинені щодо виборця чи учасника референдуму (ч.ч. 2 і 3 

ст. 160)  середньої тяжкості злочин, за який встановлено два альтернативні види 

покарання. Кваліфікований склад (ч. 4 ст. 160) – це тяжкий злочин, за який 

визначено один вид покарання.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

передбачено строком від одного до трьох років, тобто визначено як додатковий 

вид покарання відповідно до ч. 1 ст. 55 ККУ. Цей вид покарання передбачений у 

санкціях ч.ч. 2 – 4 ст. 160 ККУ.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

як додатковий вид покарання може бути призначене навіть тоді, коли воно не 

передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, але 

за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у 

зв’язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин 

справи, суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. Тобто законодавець здебільшого питання 

застосовування цього виду покарання залишає за судом із урахуванням засад 

індивідуалізації покарання [103].  

За результатами аналізу, здійсненого в попередньому розділі роботи, нами 

було виділено три групи спеціальних суб’єктів злочину, передбаченого ч. 4 

ст. 160 ККУ. Нагадаємо, що з них – лише одна група включає службових осіб, які 

беруть участь у підготовці або проведенні виборів чи референдуму – це члени 

виборчої комісії та члени комісії з референдуму відповідно. Таким чином, із 

тринадцяти видів спеціальних суб’єктів лише двох можна позбавити посади або 

права займатися певною діяльністю. Саме, ураховуючи цю специфіку, вважаємо, 

що в санкціях ст. 160 ККУ покарання у виді позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю слід визначити як додаткове 

факультативне.  

Наявність у ККУ значної кількості альтернативних покарань за один і той же 

злочин проти виборчих і референдних прав громадянина, а головне – 

розмежування тяжкості покарання залежно від тяжкості порушення виборчих і 
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референдних правовідносин – оцінюється дослідниками позитивно, оскільки 

визначається як прояв принципів призначення покарання, серед яких: 

обґрунтованість покарання і відповідність його обставинам вчинення злочину, 

гуманність покарання, індивідуалізація покарання з огляду на особу, яка скоїла 

злочин [98, с. 87]. Разом із тим слід оцінити конструювання санкцій через іншу 

призму. Відповідно статистичної звітності, яку ми досліджували з 2015 р. по 2017 

р., питома вага жінок у кількості засуджених становить за 2015 р [173].  з 7 осіб 

3 (42,8 %), у 2016 р. [174] – з 14 осіб 7 (50 %). Стосовно статистичних даних у 

2017 р., кримінальне провадження щодо 11 осіб за ч. 1 ст. 160 ККУ було закрито 

у зв’язку з дійовим каяттям і дані щодо статевої приналежності винних осіб 

відсутні [175]. Беручи до уваги склад засуджених за 2015 та 2016 роки, робимо 

висновок, що принаймні за ці роки участь жінок у підкупі близька до паритетної. 

У зв’язку з цим із трьох альтернативно визначених видів покарання (штраф, 

виправні роботи, обмеження волі) у разі прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання НВ жінкою, яка є вагітною, або перебуває у відпустці по догляду за 

дитиною, жінками, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, 

непрацездатними або такими, що досягли пенсійного віку, із урахуванням вимог 

ч. 2 ст. 57 та ч. 3 ст. 61 ККУ може бути призначений лише штраф. Згідно з ч. 2 

ст. 57 ККУ виправні роботи не призначаються, якщо жінка є вагітною, або 

перебуває у відпустці по догляду за дитиною, непрацездатна, або досягла 

пенсійного віку та ін. Своєю чергою, обмеження волі не застосовується до 

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що 

досягли пенсійного віку, до інвалідів першої і другої групи тощо (ч. 3 ст. 61 ККУ). 

Щодо альтернативних санкцій, передбачених ч.ч. 2 та 3 ст. 160 ККУ, то із 

урахуванням положень ч. 3 ст. 61 ККУ, вона може перетворюватись на відносно 

визначену з єдино можливим основним покаранням у виді позбавлення волі на 

певний строк. Щодо ч. 4 ст. 160 ККУ, де міститься кваліфікований склад підкупу 

виборців чи учасника референдуму, законодавець взагалі вирішив це питання 

безальтернативно, установивши покарання у виді позбавлення волі. 
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Згідно з ч. 2 ст. 57 ККУ та ч. 3 ст. 61 ККУ визначено категорії осіб, що мають 

обмеження в застосуванні до них зазначених покарань. Так, наприклад, жінкам, 

що перебувають у відпустці по догляду за дитиною, особам, котрі досягли 

пенсійного віку, у разі вчинення підкупу виборця, учасника референдуму, може 

бути призначено за ч. 1 ст. 160 ККУ покарання лише у виді штрафу; а за ч.ч. 2 – 

4 ст. 160 ККУ – лише позбавлення волі на певний строк. Отже, із урахуванням 

обмежень у застосуванні покарання за колом осіб відповідно до положень 

Загальної частини ККУ, чотири санкції ст. 160 ККУ визначаються як 

безальтернативні. 

Подальшого дослідження вимагає розгляд таких питань: 1) особливості 

конструкції складу злочину, передбаченого ст. 160 ККУ, та їхній вплив на 

побудову санкцій; 2) узгодженість санкцій за підкуп виборця, учасника 

референдуму з іншими санкціями за злочини проти виборчих і референдних прав; 

3) узгодженість конструювання санкції з іншими санкціями за злочини, що 

пов’язані з отриманням НВ. 

Відповідно до особливостей конструювання ст. 160 ККУ передбачено три 

основні склади злочину (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 160 ККУ) і лише щодо двох основних 

складів злочину (ч.ч. 2 та 3 ст. 160 ККУ) визначено кваліфікуючі ознаки в ч. 4 

ст. 160 ККУ.  

Простежимо взаємозв’язок покарань, передбачених за пропозицію, обіцянку 

або надання виборцю чи учаснику референдуму НВ, та за вчинення цього 

злочину з кваліфікованим складом. Результати порівняння конструкцій санкцій 

ч. 2 та ч. 4 ст. 160 ККУ демонструють, що позбавлення волі за злочин з 

кваліфікованим складом передбачає мінімальне покарання, збільшене в 5 разів, а 

максимальне – в 2,3 рази порівняно з основним складом злочину. Такий стан 

речей демонструє непропорційне збільшення покарання, що, своєю чергою, 

порушує взаємозв’язок основного і кваліфікованого складів злочину.  

Отже, мінімальна межа позбавлення волі за санкцією ч. 2 ст. 160 ККУ – один 

рік (ч. 2 ст. 63 ККУ), а максимальна – три роки, у кваліфікованому складі 

мінімальна межа позбавлення волі  п’ять років, максимальна – сім років (ч. 4 
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ст. 160 ККУ). Між основним і кваліфікованим складом спостерігається розрив 

між максимальною межею позбавлення волі в ч. 2 і мінімальною межею 

позбавлення волі в ч. 4 ст. 160 ККУ у 2 роки. 

Порівняння конструкцій санкцій ч. 3 та ч. 4 ст. 160 ККУ показує, що 

мінімальне покарання у виді позбавлення волі за злочин із кваліфікованим 

складом є збільшеним у 2,5 рази, а максимальне – в 1,75 рази порівняно з 

основним складом злочину.  

Мінімальна межа позбавлення волі за санкцією ч. 3 ст. 160 ККУ – два роки, 

максимальна – чотири роки, у кваліфікованому складі мінімальна межа 

позбавлення волі  п’ять років, максимальна – сім років (ч. 4 ст. 160 ККУ). 

Відповідно, маємо розрив – у один рік між максимальною межею позбавлення 

волі в ч. 3 і мінімальною межею позбавлення волі у ч. 4 ст. 160 ККУ. 

Теорія кримінального права виходить з того, що основний, кваліфікований 

та особливо кваліфікований склади одного виду злочину мають різний типовий 

ступінь суспільної небезпечності при єдиному характері небезпеки. Із цього 

випливає неприпустимість розриву між максимумом типового покарання за 

злочин із основним складом і мінімумом покарання за злочин із кваліфікованим 

складом. Відповідно, «сходи» санкцій повинні йти або «у стик» (ч. 1 – до трьох 

років, ч. 2 – від трьох до п’яти років) або «з перекриттям» (ч. 1 – до трьох років, 

ч. 2 – від двох до п’яти років, ч. 3 – від чотирьох до семи років) [108, с. 340-342].  

Не викликає сумнівів, що диференціація кримінальної відповідальності буде 

дієвою за умови дотримання такого правила: у статтях, які мають частини, 

мінімальний рівень санкції частини статті, яка посилює покарання, не повинен 

заходити за максимальну межу покарання, що встановлене за менш небезпечне 

діяння. Порушення такого правила конструювання санкцій статті є вадою, що 

призводить до надання законодавцем суду права, не мотивуючи свого рішення, 

призначити однакові покарання за злочин, вчинений без кваліфікуючих ознак, та 

злочин, суспільна небезпечність якого за рахунок наявності цих ознак є 

підвищеною. Тим самим нівелюється диференціація кримінальної 
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відповідальності, а проблеми караності злочину з кваліфікуючими ознаками 

штучно переміщуються до сфери індивідуалізації покарання [207, с. 74-75]. 

Отже, виходячи з усталених правил конструювання санкції, вважаємо 

доцільним запропонувати такі зміни: за дії, передбачені частиною другою цієї 

статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб у ч. 3 ст. 160 

ККУ (із урахуванням пропозицій щодо виключення з тексту чинної частини 

третьої) установити покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти 

років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 

одного до трьох років. Це дозволить врахувати у санкціях ст. 160 ККУ зазначені 

правила конструювання основного і кваліфікованого складів злочину, 

визначивши їх «у стик».  

Розміщення кожного складу злочину в розділі Особливої частини ККУ 

допомагає ще на рівні законопроекту встановити санкцію, яка співрозмірна з 

санкціями інших статей розділу  за тяжкістю вчиненого [136, с. 241]. Це 

актуалізує питання узгодженості караності підкупу виборця, учасника 

референдуму з іншими злочинами проти виборчих і референдних прав.  

Підкуп виборців у процесі вдосконалення кримінально-правової норми, 

передбаченої ст. 160 ККУ, був виокремлений з ч. 1 ст. 157 ККУ. Санкція, що 

містить ч. 2 ст. 160 ККУ, передбачає ті ж основні покарання (у тому ж розмірі), 

однак санкція за підкуп виборців більш суворіша, оскільки охоплює також 

додаткове обов’язкове покарання. З огляду на те, що перешкоджання вільному 

здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у 

референдумі, поєднане з обманом або примушуванням, здатне більшою мірою 

зашкодити вільному волевиявленню особи, на наш погляд, законодавець 

помилково не використав альтернативу інших видів покарань як, наприклад, 

штрафу.  

Не можемо погодитися з оцінкою нормотворцем суспільної небезпечності 

кваліфікованих складів ч. 4 ст. 160 та ч. 3 ст. 157 ККУ. Аналіз санкцій 

відповідних частин статей засвідчує, що підкуп виборця, учасника референдуму, 
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вчинений за попередньою змовою, визнається більш суспільно небезпечним, ніж 

перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або 

права брати участь у референдумі, поєднане із застосуванням насильства та 

вчинене за попередньою змовою групою осіб. Такий підхід видається 

суперечливим. Очевидно, що має бути протилежний висновок. У санкції ч. 3 

ст. 157 ККУ мінімальна межа позбавлення волі визначена в розмірі «від трьох 

років», тоді як за вчинення підкупу з кваліфікованим складом передбачена 

санкція у виді позбавлення волі в розмірі «від п’яти років» (ч. 4 ст. 160 ККУ).  

Визначення розмірів штрафу в санкціях за злочини проти виборчих і 

референдних прав потребує додаткового розгляду. Штраф, як основний вид 

покарання, передбачений у шести санкціях зазначеної категорії злочинів, 

виокремлюється залежно від видів злочинів за ступенем їхньої суспільної 

небезпечності. Так, за вчинення злочину з основним складом (у ч. 1 ст. 1581, ч. 1 

ст. 159, ч. 1 ст. 1591, ч. 2 ст. 1591 ККУ) передбачався штраф як основний вид 

покарання у розмірі від 100 до 300 НМДГ. Тоді як за злочини з кваліфікованим 

складом було визначено штраф у розмірі від 300 до 500 НМДГ у ч. 2 ст. 159, у 

ч. 3 ст. 1591 ККУ1. 

Із урахуванням зазначеного, доходимо думки про доцільність передбачення 

штрафу як альтернативного основного покарання за пропозицію, обіцянку або 

надання виборцю чи учаснику референдуму НВ. 

При дослідженні питання узгодженості караності підкупу виборця або 

учасника референдуму з іншими злочинами проти виборчих і референдних прав 

можна зробити висновок, що при конструюванні санкцій за вказані діяння 

домінують такі види покарання як обмеження й позбавлення волі; взагалі не 

                                                           
1 Зауважимо, що у КУпАП серед адміністративних правопорушень, що посягають на здійснення народного 

волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, передбачено адміністративне стягнення у виді 

штрафу, розмір якого варіюється до 400 НМДГ (ст. 21221 КпАП). До речі, порушення порядку подання 

фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, як адміністративне правопорушення, тягне накладення штрафу від 

300 до 400 НМДГ. Тоді як подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого 

фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах (ч. 1 ст. 1591 КК) карається штрафом від 100 до 

300 НМДГ. Це при тому, що розрахункова одиниця штрафу в санкціях адміністративного та кримінального 

законодавства однакова – 17 гривень. Відповідна ситуація викликає занепокоєння, оскільки характеризується 

безсистемним врегулюванням відповідальності в царині посягань на реалізацію народного волевиявлення в 

адміністративному та кримінальному законодавстві. 
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передбачаються громадські роботи, що вважаємо не виправданим. Ураховуючи 

те, що посягання на реалізацію виборчих чи референдних прав внаслідок підкупу 

проявляється у невідповідності результатів виборів справжньому волевиявленню 

громадян або прийняття рішення загальнодержавного чи місцевого значення, яке 

не представляє спільні інтереси населення територіальних громад, вважаємо 

доцільним передбачення громадських робіт як виду покарання з метою 

виконання суспільно корисних робіт саме на користь місцевої громади. У цьому 

зв’язку заслуговує на увагу позиція Ю.А. Пономаренка, який небезпідставно 

рекомендує законодавцю істотно збільшити поширеність покарання у виді 

громадських робіт у кримінально-правових санкціях за злочини невеликої 

тяжкості та необережні злочини середньої тяжкості [143, с. 97]. 

Конструювання санкції зумовлено змістом диспозиції кримінально-правової 

норми, оскільки санкція, будучи тісно пов’язаною з диспозицією, повинна точно 

відтворювати всі її особливості й повністю їй відповідати, тобто об’єктивно 

відображати і ступінь тяжкості вчиненого, і особливості суб’єкта злочину. 

Оскільки саме в характері й розмірі покарання, передбаченого в санкції, 

знаходить вираз ступінь небезпечності діяння, його тяжкість [64, с. 178]. Із 

урахуванням зазначеного положення відзначимо, що законодавець за ступенем 

суспільної небезпеки визначає «ініціювання» надання НВ більш суспільно 

небезпечним порівняно з прийняттям обіцянки, пропозиції та одержанням НВ. 

Законодавець виокремлює здійснення передвиборної агітації (агітації 

референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям НВ або 

надання безоплатно товарів, робіт, послуг як особливу форму підкупу виборців, 

учасників референдуму, що має більший ступінь суспільної небезпечності. 

Відповідний підхід навряд чи є обґрунтованим із огляду на те, що 

передвиборна агітація є різновидом підкупу виборця або учасника референдуму, 

про що ми вели мову у спеціальному підрозділі роботи. Вид і розмір покарання 

відображають ступінь небезпечності діяння, його тяжкість, через що потребує 

розкриття питання узгодженості конструювання санкції з іншими складами 

злочину, які пов’язані із отриманням НВ. Ураховуючи те, що «неправомірна 
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вигода» є наскрізним поняттям у кримінальному законі, існує ряд норм, які 

заслуговують порівняння особливостей конструювання санкцій. Це ст.ст. 354, 

368, 3683, 3684, 369 ККУ. 

Щодо відповідальності за вчинення пропозиції, обіцянки та надання НВ 

особі (ч. 1 ст. 354 ККУ), то воно за ступенем суспільної небезпечності 

поступається прийняттю пропозиції, обіцянки або одержання НВ працівником 

підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, 

яка працює на користь підприємства, установи чи організації (ч. 3 ст. 354 ККУ). 

Така диференціація відповідальності також передбачена за підкуп особи, яка 

надає публічні послуги (ст. 3684 ККУ), що повністю відрізняється від 

установленої відповідальності за ч. 1 та ч. 2 ст. 160 ККУ.  

У конструкції санкції ст. 354 ККУ законодавець надав у розпорядження 

суддів правозастосовний інструментарій із доволі широкого переліку видів 

покарання: як за вчинення діянь, пов’язаних із наданням, так і за діяння, пов’язані 

з отриманням НВ, передбачаються штраф, громадські та виправні роботи, 

обмеження й позбавлення волі. Розмір штрафу в санкції цієї статті варіюється від 

100 до 700 НМДГ, громадські роботи – від ста до двохсот сорока годин, 

максимальний строк обмеження й позбавлення волі визначений на рівні трьох 

років. Найвищі показники строків і розмірів покарань зазначені в санкції за 

злочин із кваліфікованим складом. 

Покарання за підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 3684 ККУ), 

передбачено у виді штрафу від 150 до 400 НМДГ або у виді громадських робіт на 

строк від ста до двохсот годин, або обмеження волі та позбавлення волі на строк 

до двох років. При вчиненні злочину за наявності кваліфікуючих ознак штраф та 

обмеження волі збільшується в два рази. За прийняття ж пропозиції, обіцянки або 

одержання НВ, суттєво посилено покарання, наприклад, штрафом – мінімальна 

межа в 5 разів, а максимальна – у 2,5 рази, арештом до шести місяців, при 

визначенні строку обмеження волі та позбавлення волі – від двох до п’яти років. 

За пропозицію, обіцянку або надання НВ службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ) 

передбачається також штраф від 500 до 750 НМДГ, а також обмеження волі та 
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позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. У разі вчинення 

аналізованого злочину повторно, визначено позбавлення волі на строк від трьох 

до шести років. 

Для порівняння оцінки суспільної небезпечності, санкція за підкуп 

службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 3683 ККУ) містить штраф від 150 до 400 

НМДГ або громадські роботи на строк від ста до двохсот годин, або обмеження 

та позбавлення волі на строк до двох років. Варто звернути увагу також на 

кваліфікований склад цього злочину, якщо службова особа вчиняє відповідні дії 

повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи, навіть, організованою 

групою, законодавець передбачає можливість досягти мети покарання – 

виправлення, застосовуючи штраф від 350 до 700 НМДГ або обмеження волі чи 

позбавлення волі на строк до чотирьох років.  

Пропозиція, обіцянка або надання НВ службовій особі, криміналізована у 

ст. 369 ККУ в основному складі, є злочином середньої тяжкості й карається 

штрафом від 500 до 750 НМДГ або обмеженням волі на строк від двох до 

чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. За злочин із 

кваліфікованим складом передбачено позбавлення волі на строк від трьох до 

шести років зі штрафом від 500 до 1000 НМДГ, із конфіскацією майна або без 

такої. Тобто штраф визначений як обов’язкове додаткове покарання, конфіскація 

– як факультативне додаткове покарання.  

У результаті проведеного порівняння узгодженості конструювання санкції зі 

складами злочину, які пов’язані з отриманням НВ, зазначимо, що сконструйовані 

санкції ст. 160 ККУ передбачають менший перелік видів покарань за основні 

склади злочину. У зв’язку з тим, що санкція кваліфікованого складу 

сконструйована безальтернативно з одним основним видом покарання, у 

правозастосуванні, переважно в кожному провадженні при призначенні 

покарання за ч. 4 ст. 160 ККУ, застосовують ст. 69 або ст. 75 ККУ. Слід також 

звернути увагу на те, що в порівнянні зі ст.ст. 354, 3683, 369, 3684 ККУ визначені 

високі мінімальні та максимальні межі покарання у виді позбавлення волі за 
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злочин із кваліфікованим складом, передбачений у ч. 4 ст. 160 ККУ. Вважаємо 

виправданим підхід законодавця, згідно з яким в усіх проаналізованих злочинах, 

які пов’язані з отриманням НВ, санкції першочергово передбачають штраф. 

Альтернативою виправним роботам (зокрема через чималі обмеження у їхньому 

застосуванні) визначені громадські роботи, що доцільно врахувати й у санкції ч. 1 

ст. 160 ККУ. 

Отже, дослідивши питання узгодженості караності підкупу виборця, 

учасника референдуму з караністю інших злочинів проти виборчих і 

референдних прав, а також із караністю злочинів, які пов’язані з наданням / 

одержанням НВ, можна дійти висновку, що при конструюванні санкції, 

передбаченої ч. 2 та ч. 3 ст. 160 ККУ, помилково не встановлено як вид основного 

покарання штраф. Законодавець із цього правила не робить винятку навіть щодо 

діянь, пов’язаних із одержанням НВ службовими особами. Із огляду на це, 

пропонуємо у ч. 2 ст. 160 ККУ визначити штраф від 400 до 600 НМДГ, що 

надасть суду достатньо можливостей для індивідуалізації покарання. Мінімальна 

межа визначена з урахуванням максимальної межі штрафу як адміністративного 

стягнення за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення 

(відповідна вища межа штрафу передбачена у ст. 21221 КУпАП, про що 

зазначалося вище). 

Через те, що визначені три альтернативні основні покарання у ч. 1 ст. 160 

ККУ при призначенні судом мають обмеження щодо призначення (наприклад, 

основною передумовою призначення штрафу є матеріальний стан винного, 

виправні роботи та обмеження волі не застосовуються до ряду категорій осіб, що, 

відповідно, передбачено у ч. 2 ст. 57 та ч. 3 ст. 61 ККУ), вважаємо доцільним, із 

урахування вищезазначеної законодавчої практики, передбачити при 

конструюванні санкції, передбаченої ч. 1 ст. 160 ККУ, громадські роботи як вид 

основного покарання на строк від ста до двохсот годин. Законодавець уже визнав 

обґрунтованим передбачати цей вид покарання за підкуп працівника 
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підприємства, установи чи організації (ч.ч. 1 – 4 ст. 354 ККУ) та підкуп особи, яка 

надає публічні послуги (ч. 1 ст. 3684 ККУ). 

Потрібно зазначити, що санкція за підкуп виборців чи учасника 

референдуму за наявності кваліфікуючих ознак (ч. 4 ст. 160 ККУ) відзначається 

суворістю покарання. Для порівняння: катування передбачає покарання у виді 

позбавлення волі строком до п’яти років, а умисні тяжкі тілесні ушкодження – 

теж покарання від п’яти до восьми років. Із іншого боку, погоджуємося з тим, що 

встановлення за цей злочин такого суворого покарання зумовлюється його 

високою суспільною небезпечністю. На перший погляд, особливо, коли 

перешкоджання набуває звичного характеру і стає мало не нормою, невід’ємним 

елементом виборчого процесу, такі діяння можуть видатися дрібними 

порушеннями, які нібито не заслуговують на таке суворе покарання. Насправді ж 

за своїми наслідками для конкретних виборців та держави загалом 

перешкоджання здійсненню виборчого права є дуже небезпечним діянням. Адже 

воно, як зазначалося вище, призводить до ускладнення чи, навіть, 

унеможливлення реалізації громадянами свого виборчого права, викривлення 

народного волевиявлення, потрапляння осіб на виборні владні посади не в 

результаті справжніх виборів, а внаслідок відповідних зловживань та махінацій, 

а в кінцевому підсумку – до формування нелегітимних органів влади та органів 

місцевого самоврядування [119, с. 26].  

Разом із тим, як видається, установлені строки покарання у виді позбавлення 

волі вимагають свого перегляду. Мінімальна межа в санкції, передбаченій ч. 4 

ст. 160 ККУ, має визначатися розміром від трьох років позбавлення волі. Це 

зумовлено, по-перше, системним упорядкуванням санкцій злочинів проти 

виборчих і референдних прав, а саме – санкції у ч. 3 ст. 157 та ч. 4 ст.160 ККУ, 

оскільки між ними існує невідповідність. По-друге, необхідністю дотримання 

правил конструювання основного та кваліфікованого складів (за наявності 

особливо кваліфікованого) злочину щодо співвідношення верхньої межі більш 

суворого покарання в основному складі та нижньої межі цього виду покарання у 

кваліфікованому складі. По-третє, дотриманням правила послідовного 
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підвищення інтенсивності кримінально-правового впливу в основному та 

кваліфікованому складах (за наявності особливо кваліфікованого): злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 160 ККУ (основний склад) – середньої тяжкості та ч. 4 

ст. 160 ККУ (кваліфікований склад)  тяжкий злочин. 

Отже, із урахуванням викладеного, пропонуємо такий підхід до побудови 

санкцій за вчинення досліджуваного злочину: у ч. 1 ст. 160 ККУ слід передбачити 

покарання у виді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (1), або громадських робіт на строк від ста до двохсот годин 

(2), або виправних робіт на строк до двох років (3), або обмеження волі на той 

самий строк (4); у ч. 2 ст. 160 ККУ є доцільним установити покарання у виді 

штрафу від чотирьох до шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (1), або обмеження волі на строк до трьох років (2), або позбавлення 

волі на той самий строк (3) з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого 

(4); у ч. 4 ст. 160 ККУ, яка з урахуванням пропозиції про виключення ч. 3 цієї 

статті, стане частиною третьою треба визначити покарання у виді обмеження волі 

на строк від трьох до п’яти років (1), або позбавлення волі від трьох до шести 

років (2) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого (3). 

 

 

3.2 Інші кримінально-правові наслідки вчинення підкупу виборця або 

учасника референдуму 

 

Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння 

визначаються законом про кримінальну відповідальність. Відповідний 

законодавчий припис у тексті ККУ міститься двічі: у ч. 3 ст. 3 та ч. 2 ст. 4. 

Ураховуючи те, що в межах нашої роботи ми вже дослідили питання злочинності 

діяння та його караності, залишається відкритим питання інших кримінально-

правових наслідків вчинення підкупу виборця, учасника референдуму. 



188 

У тексті кримінального закону не розкривається поняття інших 

кримінально-правових наслідків, як і не конкретизується їхній перелік. Єдине, що 

чітко можна зрозуміти із законодавчого вислову «караність та інші кримінально-

правові наслідки», – це характер їхнього співвідношення, а саме: покарання 

виступає одним із кримінально-правових наслідків [25, с. 228]. У цьому 

дослідженні ми використовували як основу класифікацію заходів кримінально-

правового впливу залежно від їх юридичної значущості, запропоновану 

М.І. Хавронюком. Відповідно до його підходу виокремлено такі заходи 

кримінально-правового впливу: 1) основні – ті, із реалізацією яких кримінально-

правовий конфлікт може вважатися в цілому вичерпаним (звільнення від 

кримінальної відповідальності, різні види кримінально-правового компромісу, 

покарання, пробація, примусові заходи медичного характеру, примусові заходи 

виховного характеру); 2) додаткові (акцесорні) – ті, які мають другорядне, 

допоміжне значення для вирішення кримінально-правового конфлікту 

(судимість, примусове лікування, спеціальна конфіскація, нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі) [203, с. 6-7].  

Отже, у межах цієї частини роботи аналізуватимуться: 1) основні заходи 

кримінально-правового впливу: 1-1) звільнення від кримінальної 

відповідальності, 2-1) звільнення від покарання та його відбування, а так само 

2) акцесорні: судимість, спеціальна конфіскація. 

1-1) Звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили 

підкуп виборця, учасника референдуму. 

У Загальній частині ККУ визначено п’ять правових підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності: у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45), у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим (ст. 46), у зв’язку з передачею особи на 

поруки (ст. 47), у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48), у зв’язку із закінченням 

строків давності (ст. 49). Керуючись тим, що передумовою звільнення особи від 

кримінальної відповідальності є вчинення нею певного злочину (як закінченого, 

так і незакінченого, вчинення його одноособово чи у співучасті), то підставою 

звільнення особи від кримінальної відповідальності необхідно визнати певну її 
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посткримінальну поведінку, яка заохочується державою, або ж настання певної 

події, із якою КК пов’язує звільнення особи від кримінальної відповідальності 

[20]. Ураховуючи те, що у ч. 1 ст. 160 ККУ передбачено відповідальність за 

злочин невеликої тяжкості, застосування переважної більшості видів звільнення 

від кримінальної відповідальності, передбачених у Загальній частині КК, є 

цілком можливим. Так, наприклад, вище ми наголошували, що з тринадцяти 

засуджених у тринадцяти провадженнях за ч. 1 ст. 160 ККУ з 2014 року до 

одинадцяти осіб (майже 85 % випадків) судами було застосовано ст. 45 ККУ [201, 

202]. 

Однак відповідно до змісту ст. 46 ККУ передумовою звільнення від 

кримінальної відповідальності може бути лише такий злочин невеликої тяжкості 

або необережний злочин середньої тяжкості, яким певному потерпілому, тобто 

фізичній особі, заподіяна моральна, матеріальна або фізична шкода і яка визнана 

потерпілою відповідно до КПК України [20]. 

Отже, застосування ст. 46 ККУ в разі вчинення підкупу виборця, учасника 

референдуму унеможливлюється, оскільки одним із складових елементів 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності є визначена 

посткримінальна поведінка  примирення з потерпілим, а потерпілим визнається 

саме фізична особа. Оскільки підкуп виборця чи учасника референдуму зачіпає 

інтереси сумлінної частини виборців (неперсоніфіковано), які виразили своє 

справжнє волевиявлення, а також порушуються інтереси держави, місцевих 

громад, тобто сфера публічних інтересів, застосування звільнення від 

кримінальної відповідальності є неможливим. Тобто у відповідній ситуації 

відсутні як передумови, так і підстави для звільнення від кримінальної 

відповідальності за ст. 46 ККУ.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки, а також у зв’язку зі зміною обстановки є не імперативними, а 

дискреційними – це право, а не обов’язок суду. У разі вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ, допускається звільнення особи від кримінальної 
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відповідальності за ст.ст. 45, 47, 48, 49 ККУ з урахуванням наявності відповідних 

підстав звільнення від кримінальної відповідальності.  

Злочини, передбачені ч.ч. 2 та 3 ст. 160 ККУ, за ступенем тяжкості є 

злочинами середньої тяжкості, що вчиняються з прямим умислом. А отже, є 

підстави вести мову про можливість звільнення осіб, котрі їх вчинили, від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки, у зв’язку зі 

зміною обстановки, із закінченням строків давності. 

Спонукальний вплив спеціальної підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності є більшим у порівнянні із загальними підставами звільнення від 

кримінальної відповідальності. Зумовлено це також «віддаленістю» від 

виняткових рис конкретного злочину, оскільки загальні підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачені ст.ст. 45 – 49 ККУ, мають 

універсальний характер. Ураховуючи також практику зарубіжних країн щодо 

існування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності, вважаємо, 

що запровадження позитивного стимулу до посткримінальної поведінки у разі 

підкупу виборця, учасника референдуму в національне кримінальне 

законодавство сприятиме викриттю високолатентного злочину.  

У теорії кримінального права виокремлюють три види посткримінальної 

поведінки: 1) позитивну, її наслідком може бути: а) звільнення суб’єкта від 

кримінальної відповідальності; б) пом’якшення покарання; в) заміна невідбутої 

частини покарання більш м’яким; г) зняття судимості; ґ) звільнення від 

покарання або його відбування; 2) нейтральну (вона не має кримінально-

правового значення); 3) негативну, її наслідком може бути: а) притягнення 

суб’єкта до кримінальної відповідальності; б) покарання суб’єкта згідно з чинним 

законом України про кримінальну відповідальність [50, с. 126-127]. Звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв’язку з позитивною післязлочинною 

поведінкою передбачає вплив закону на особу безпосередньо – через 

інформаційно-виховний аспект кримінально-правового регулювання, у спосіб 

поєднання погрози репресії за вчинене (санкції відповідної кримінально-правової 
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норми) із вказівкою особі шляху, який надає можливість спокутувати провину за 

скоєне позитивною поведінкою після закінчення злочину [13].  

Як пам’ятаємо, із урахуванням приписів ч. 2 ст. 246 КПК України, щодо 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ, неможливе проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, оскільки він є злочином невеликої тяжкості. Самі 

схеми організації підкупу, їхнє фінансування, підшукування співучасників 

відбуваються приховано. Більш-менш явними діяння стають під час 

безпосередньої передачі НВ. Необхідно також ураховувати той факт, що суб’єкти 

здійснення підкупу намагаються не афішувати свої протиправні діяння, тому 

очевидцями даних подій зазвичай стають ті особи, котрих вони підкупають, 

надаючи їм НВ. Виходить, що обидві сторони зацікавлені у збереженні в таємниці 

обставин вчинюваних ними дій, що вкрай ускладнює розкриття цих злочинів. 

Свідчення, як правило, дають лише особи, затримані під час безпосередньої 

реалізації ними об’єктивної сторони злочину, котрі часто не мають фінансової 

спроможності на отримання адвокатської допомоги. Результати проведеного 

нами вище аналізу наявних у ЄДРСР вироків засвідчують, що такі особи 

визнають себе винуватими та укладають угоди з прокурором про визнання 

винуватості. Ураховуючи наведене, не доводиться сподіватися на розголошення 

виборцями схем підкупу, зокрема до моменту законодавчого врегулювання 

питань звільнення їх від відповідальності за надання інформації слідству. 

Безумовно, це має стосуватися лише осіб, що надали інформацію до оголошення 

їм про підозру [97]. Крім цього, вважаємо, що саме по собі повідомлення про 

вчинення злочину не може визнаватися достатньою підставою для звільнення 

особи від відповідальності. Більше того, наявні в тексті ККУ приклади подібних 

кримінально-правових компромісів ще однією умовою такого звільнення 

називають подальше активне сприяння особи в розкритті злочину. Доцільно тут 

акцентувати увагу на застосуванні правоохоронними органами позитивних 

кримінально-правових стимулів для залучення винних до співпраці за 

інформацію, що має високу оперативну чи доказову цінність [197, с. 53]. 
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Вважаємо, що нормативне врегулювання кримінально-правового 

компромісу для осіб, які зголосилися на одержання НВ в обмін на поступки у 

своїх виборчих і референдних правах, повинно передбачати такі складові: 

1) добровільна заява про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ; 

2) вказана заява повинна бути реалізована до моменту притягнення особи до 

кримінальної відповідальності; 3) подальше активне сприяння такої особи в 

розкритті вчиненого нею злочину. 

Отже, передумовою спеціального звільнення від кримінальної 

відповідальності за ст. 160 ККУ є вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 

ККУ, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником 

референдуму для себе чи третьої особи НВ за вчинення чи невчинення будь-яких 

дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або 

права голосу, незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів 

голосування.  

Підставою спеціального звільнення від кримінальної відповідальності за 

ч. 1 ст. 160 ККУ визнаємо активну позитивну посткримінальну поведінку, яка 

має бути здійснена в проміжках певного часу та складається з двох елементів: 

1) добровільного повідомлення про вчинення злочину; 2) активного сприяння 

викриттю злочину. Активна позитивна посткримінальна поведінка суб’єкта 

підкупу виборця, учасника референдуму є одночасно викриттям його участі та 

участі інших причетних осіб (у разі їхньої наявності) у його вчиненні. 

Повідомлення про підкуп виборця чи учасника референдуму, що розцінюється як 

активна посткримінальна поведінка, має обмежуватися в часі. Моментом, до 

якого добровільне повідомлення про підкуп має оцінюватися саме як підстава 

звільнення від кримінальної відповідальності, слід вважати притягнення до 

кримінальної відповідальності. Притягнення до кримінальної відповідальності є 

стадією кримінального переслідування й починається з моменту повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК 

України). При цьому моментом, коли настає кримінальна відповідальність, слід 

вважати момент набрання законної сили обвинувальним вироком суду [159].  
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Відповідний вид спеціального звільнення від кримінальної відповідальності 

має бути імперативний (обов’язковим для суду) та безумовний (не залежить від 

подальшої поведінки особи). 

Ураховуючи викладене, нами запропоновано у ст. 160 ККУ передбачити 

заохочувальну норму такого змісту: звільняється від кримінальної 

відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї 

статті, якщо вона добровільно заявила про підкуп до притягнення її до 

кримінальної відповідальності та активно сприяла його розкриттю.  

1-2) Звільнення особи, що вчинила підкуп виборця, учасника 

референдуму від покарання та його відбування. 

Звільнення від покарання та його відбування застосовується в разі: 1) коли 

досягнута або може бути досягнута мета покарання без невідкладного, реального 

чи повного відбування призначеного покарання (юридична недоцільність); 

2) коли досягнення цієї мети неможливе, а звільнення відбувається, передусім, 

через об’єктивну неспроможність досягнення мети покарання [140, с. 589]. 

Особа, яка вчинила підкуп виборця, учасника референдуму за ч.ч. 1 – 3 

ст. 160 ККУ (оскільки в ч. 1 передбачений злочин невеликої тяжкості, а в ч.ч. 2 і 

3 – злочини середньої тяжкості) може бути за вироком суду звільнена від 

покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і 

сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна 

вважати суспільно небезпечною (ч. 4 ст. 74 ККУ).  

Якщо особі, при призначенні покарання у виді а) виправних робіт, 

б) службового обмеження для військовослужбовців, в) обмеження волі, 

г) позбавлення волі на строк не більше п’яти років, із урахуванням тяжкості 

злочину, особи винного та інших обставини справи, суд дійде висновку про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може 

прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням 

у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо 

сторонами угоди узгоджено покарання саме тих видів, що перелічені у ч. 1 ст. 75 
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ККУ, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Прикладом можна навести вирок Онуфріївського районного суду 

Кіровоградської області від 29 липня 2015 р., у якому суд затвердив угоду про 

визнання винуватості, укладену між прокурором і обвинуваченою, визнав її 

винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 ККУ, призначив 

покарання у виді позбавлення волі на строк один рік з позбавленням права 

займатися діяльністю, пов’язаною з виборами, на строк три роки, а також, на 

підставі ст. 75 ККУ звільнив її від відбування основного покарання у виді 

позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік [41]. 

Треба зазначити, що загалом у разі вчинення висловлення пропозиції, 

обіцянки або надання виборцю чи учаснику референдуму НВ спостерігається 

домінування підходів до реалізації кримінальної відповідальності у спосіб 

звільнення осіб, які вчинили відповідні діяння, від відбування покарання з 

випробуванням. Так, за злочини, передбачені ч.ч. 2 і 4 ст. 160 ККУ, у 100 % 

випадків (до семи осіб у п’яти провадженнях) судами було застосовано ст. 75 

ККУ. 

Відповідно до ст. 80 ККУ особа звільняється від відбування покарання за 

підкуп виборця, учасника референдуму, якщо з дня набрання чинності 

обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:  

 у разі вчинення злочину за ч. 1 ст. 160 ККУ, якщо судом призначається 

покарання у виді штрафу чи виправних робіт при цьому минув строк давності у 

два роки з дня набрання чинності обвинувальним вироком; 

  у разі засудження до покарання у виді обмеження волі за ч. 1 ст. 160 ККУ 

строк давності становить три роки;  

 у разі засудження до покарання за ч. 2 та ч. 3 ст. 160 ККУ, строк давності 

визначається у п’ять років; також строк давності виконання обвинувального 

вироку становить п’ять років у випадку засудження особи до позбавлення волі 

за ч. 4 ст. 160 ККУ на строк не більше п’яти років, тобто при призначенні більш 

м’якого покарання, ніж передбачено законом про кримінальну відповідальність 

на підставі ст. 69 ККУ;  
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 строк давності у десять років визначається, якщо особу засуджено до 

позбавлення волі понад п’ять років за ч. 4 ст. 160 ККУ.  

Погоджуємося з позицією, висловленою у юридичній літературі, що 

застосування такого звільнення від покарання можливе за наявності комплексу 

специфічних умов: а) сплили строки, зазначені в ч. 1 ст. 80 ККУ, обчислення яких 

починається з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 

б) засуджений не ухиляється від відбування покарання; в) засуджений не вчиняє 

впродовж строків, визначених у ч.ч. 1 і 3 ст. 80 ККУ, нового злочину середньої 

тяжкості або тяжкого чи особливо тяжкого злочину, що призводить до 

переривання перебігу строку давності [14, с. 92]. 

Відповідно до ст. 81 ККУ до осіб, які відбувають покарання у виді виправних 

робіт (за ч. 1 ст. 160 ККУ) та у виді позбавлення волі (за ч.ч. 2 та 3 ст. 160 ККУ) 

може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

після фактичного відбуття засудженим не менше половини строку покарання, 

призначеного судом. У разі вчинення підкупу виборця, учасника референдуму, 

що передбачено ч. 4 ст. 160 ККУ, умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим не 

менше двох третин строку покарання, призначеного судом.  

Якщо особа засуджена за ст. 160 ККУ та відбуває покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути 

замінена судом більш м’яким покаранням. Заміна невідбутої частини покарання 

більш м’яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях 

виправлення та після фактичного відбуття ним: за вчинення злочину, 

передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 160 ККУ не менше третини строку покарання, 

призначеного судом. У випадку вчинення підкупу виборця, учасника 

референдуму, що передбачене ч. 4 ст. 160 ККУ, фактичне відбуття засудженим 

має складати не менше половини строку покарання, призначеного судом.  

У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м’яким, 

засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді 
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позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю, яке 

передбачено у ч.ч. 2 – 4 ст. 160 ККУ. 

Звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію або 

акту про помилування, відповідно до визначеного порядку, поширюються на 

засуджених за ст. 160 ККУ. Наприклад, відповідно до ЗУ «Про застосування 

амністії в Україні» [153], підкуп виборця, учасника референдуму не належить до 

категорії злочинів, щодо яких існує заборона застосування амністії.  

2) Акцесорні заходи кримінально-правового впливу, до яких, зокрема, 

можна віднести судимість і спеціальну конфіскацію.  

Як слушно зазначає Є.О. Письменський, судимість – це правовий стан, 

викликаний фактом засудження; наслідок засудження особи за вчинений злочин, 

що веде до настання певних правових наслідків. Разом із тим судимість не 

супроводжує особу протягом усього її життя. За наявності до того підстав, вона 

припиняється [139, с. 42, 110]. 

Так, особи, які засуджені за ст. 160 ККУ до покарання у виді штрафу, 

виправних робіт, визнаються такими, що не мають судимості, якщо вони 

протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять 

нового злочину. Якщо особа засуджена до обмеження волі, то строк погашення 

судимості становить два роки, якщо протягом цього строку особа, із дня відбуття 

покарання (основного та додаткового), не вчинить нового злочину. 

Особа, засуджена до позбавлення волі за ч.ч. 2 – 3 ст. 160 ККУ, вважається 

такою, що не має судимості, якщо вона протягом трьох років із дня відбуття 

покарання (основного та додаткового) не вчинить нового злочину. У випадку, 

коли особа засуджена до позбавлення волі за злочин, передбачений ч. 4 ст. 160 

ККУ – якщо вона протягом шести років із дня відбуття покарання (основного та 

додаткового) не вчинить нового злочину. 

Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє 

виправлення, суд може зняти з неї судимість до закінчення строків. Дострокове 
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зняття судимості можливе після спливу не менше як половини строку погашення 

судимості, саме в другій половині цього строку може бути знята судимість. 

Зняття судимості в разі вчинення особою злочину, передбаченого ст. 160 

ККУ, є можливим лише за ч.ч. 1 – 3 цієї статті. Якщо особі за аналізований злочин 

було призначено покарання у виді обмеження волі, то зняття судимості 

допускається лише після закінчення не менше одного року з дня відбуття 

покарання (основного та додаткового). 

У разі призначення засудженому за злочин, передбачений ч.ч. 2 та 3 ст. 160 

ККУ, покарання у виді позбавлення волі, початковим моментом строку зняття 

судимості визнається закінчення не менше 1 року і 6 місяців з дня відбуття 

покарання (основного та додаткового). За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 

ст. 160 ККУ, що є умисним тяжким злочином, зняття судимості не допускається.  

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за 

рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у 

випадках, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення 

злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) 

для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального 

забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом 

злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, 

коли його не встановлено, – переходять у власність держави; були підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не 

знав і не міг знати про їх незаконне використання [103].  

Відповідно до ч. 1 ст. 961 ККУ, спеціальна конфіскація може 

застосовуватися до особи, яка вчинила такі дії як пропозиція, обіцянка або 

надання виборцю чи учаснику референдуму НВ (ч. 2 ст. 160 ККУ), здійснила 

передвиборну агітацію (агітацію референдуму) шляхом надання НВ 

підприємствам, установам, організаціям (ч. 3 ст. 160 ККУ), а також за наявності 

кваліфікуючих ознак зазначених діянь (ч. 4 ст. 160 ККУ). Спеціальна конфіскація 

застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній 



198 

відповідальності, звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання та 

з інших підстав (відповідно до ст. 962 ККУ), крім звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Разом із тим, 

ураховуючи вірогідність надходження до судів проваджень у злочинах, 

передбачених ст. 160 ККУ, які були вчинені в попередні роки, необхідно 

враховувати час її запровадження до КК, а також відповідні зміни, яких зазнавали 

ст.ст. 961 і 962 ККУ протягом свого існування, на чому слушно наголошує 

А.А. Музика [131, с. 281]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Подальше посилення покарання за підкуп виборця, учасника референдуму 

з мотивів надання таким чином можливості правоохоронним органам 

здійснювати НСРД визнано неприпустимим. Для досягнення вказаних цілей у 

протидії злочинам проти виборчих і референдних прав громадян доцільно 

розробити та включити до КПК України спеціальні положення, які б передбачали 

винятки щодо окремих категорій злочинів, уможливлюючи здійснення НСРД у 

кримінальних провадженнях за ними. 

2. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю в санкціях ст. 160 ККУ слід визначити як додаткове 

факультативне з огляду на те, що із передбачених законодавцем у цій нормі 

тринадцяти видів спеціальних суб’єктів лише двох можна позбавити посади або 

права займатися певною діяльністю. 

3. Запропоновано встановити штраф як альтернативне основне покарання за 

пропозицію, обіцянку або надання виборцю чи учаснику референдуму НВ (ч. 2 

ст. 160 ККУ). 

4. Із урахуванням того, що посягання на реалізацію виборчих чи 

референдних прав внаслідок підкупу проявляється у невідповідності результатів 

виборів справжньому волевиявленню громадян або прийняття рішення 

загальнодержавного чи місцевого значення, яке не представляє спільні інтереси 

населення територіальних громад, запропоновано передбачити громадські 
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роботи як вид покарання з метою виконання суспільно корисних робіт на користь 

місцевої громади. 

5. Звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та 

його відбування визнано та розглянуто як інші (крім покарання) основні заходи 

кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили підкуп 

виборця, учасника референдуму. Визначено особливості застосування до такої 

категорії осіб деяких акцесорних заходів кримінально-правового впливу 

(судимість, спеціальна конфіскація). 

6. Констатується, що особа може бути звільнена від кримінальної 

відповідальності за ч. 1 ст. 160 ККУ за такими підставами: у зв’язку з дійовим 

каяттям (ст. 45 ККУ), у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 ККУ), у 

зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 ККУ), у зв’язку із закінченням строків 

давності (ст. 49 ККУ). При вчинені підкупу виборця, учасника референдуму 

виключається звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим через відсутність передумов та підстав 

звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених у ст. 46 ККУ. 

7. Установлено, що за вчинення підкупу виборця, учасника референдуму, що 

передбачений ч. 2 та ч. 3 ст. 160 ККУ, особа може бути звільнена від 

кримінальної відповідальності, що пов’язане з передачею особи на поруки (ст. 47 

ККУ), у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 ККУ), із закінченням строків 

давності (ст. 49 ККУ). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

дійовим каяттям унеможливлюється через те, що, це злочини середньої тяжкості, 

які вчиняються з прямим умислом. Застосування ст. 46 ККУ унеможливлюється 

через неперсоніфікований склад сумлінної частини виборців, які можуть бути 

потерпілими від цих діянь. 

8. Установлено тенденцію, згідно з якою суди застосовують серед підстав 

для звільнення від кримінальної відповідальності – дійове каяття (майже 85 % 

випадків) за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 ККУ, та звільнення від 

відбування покарання з випробуванням (у 100 % випадків) у разі вчинення 

злочинів, передбачених ч.ч. 2 або 4 ст. 160 ККУ. 
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9. Запропоновано у ст. 160 ККУ передбачити заохочувальну норму такого 

змісту: звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, 

передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про 

підкуп до притягнення її до кримінальної відповідальності та активно сприяла 

його розкриттю. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації узагальнено нові науково обґрунтовані результати 

проведеного здобувачем дослідження, які розв’язують конкретне наукове 

завдання, що має істотне значення для кримінального права, а саме: розв’язано 

теоретичні та практичні питання кримінально-правової характеристики підкупу 

виборця або учасника референдуму, розроблено теоретичну модель кримінально-

правових норм, спрямованих на вдосконалення законодавства та практики його 

правозастосування. Основні наукові здобутки дисертанта, окрім тих, що 

висвітлені вище, відображені, зокрема, у таких положеннях. 

1. На підставі аналізу розроблених у доктрині кримінального права підходів 

до визначення підстав і принципів криміналізації суспільно небезпечних діянь 

з’ясовано підстави та ступінь дотримання принципів криміналізації при 

встановленні кримінальної відповідальності за підкуп виборця або учасника 

референдуму. Доводиться, що криміналізація відповідного діяння є 

закономірним і соціально обумовленим рішенням законодавця. Зроблено 

висновок, що запровадження кримінальної відповідальності за підкуп виборця, 

учасника референдуму здебільшого відповідає принципам криміналізації 

суспільно небезпечних діянь. Визначено способи усунення порушень щодо 

принципу безпробільності і ненадмірності кримінально-правової заборони, 

відновлення принципів визначеності і єдності термінології та домірності санкції 

й економії репресії. 

2. Проаналізовано особливості кримінально-правового забезпечення 

протидії підкупу виборця, учасника референдуму за законодавством зарубіжних 

країн, у результаті якого, а також, завдяки використанню компаративістського 

методу дослідження, встановлено, що національне кримінальне законодавство 

щодо підкупу виборця, учасника референдуму відповідає сучасним зарубіжним 

тенденціям, які існують у сфері кримінально-правового захисту виборчих та 

референдних прав. Запропоновано використати позитивний досвід деяких 
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зарубіжних країн з метою вдосконалення правового регулювання кримінальної 

відповідальності за підкуп виборця, учасника референдуму.  

3. У результаті дослідження об’єктивних ознак складів злочину, 

передбаченого ст. 160 КК України, установлено, що його основним 

безпосереднім об’єктом є встановлений законом порядок реалізації громадянами 

права голосу у спосіб вільного волевиявлення. Через вчинення діянь, 

передбачених цією статтею кримінального закону, відбувається безпосередній 

вплив на механізм прийняття відповідного рішення особою під час голосування 

на виборах або референдумі. У результаті підкупу здійснюється певний вплив на 

інтелектуальну сферу людини. Як наслідок цього впливу – виключається сама 

можливість вільного формування волі особи і, у підсумку, унеможливлюється 

вільне виявлення цієї волі безпосередньо під час голосування.  

У дисертації визначається система обов’язкових ознак об’єктивної сторони 

підкупу виборця або учасника референдуму. Установлено, що для складу 

злочину, визначеного в ч. 1 ст. 160 КК України, характерні такі види 

альтернативних діянь: 1) прийняття пропозиції НВ; 2) прийняття обіцянки НВ; 

3) одержання НВ. Склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 160 КК України, 

характеризується такими видами альтернативних діянь, як 1) пропозиція НВ; 

2) обіцянка НВ; 3) надання НВ. Для ч. 3 ст. 160 КК України є характерними такі 

види альтернативних діянь: 1) надання підприємствам, установам, організаціям 

НВ; 2) надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує 

розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг. Засобом вчинення 

підкупу виборця, учасника референдуму в межах обраної концепції визначення 

об’єкту злочину є НВ. 

4. За результатами вивчення суб’єктивних ознак аналізованого злочину 

встановлено, що загальними ознаками суб’єктів злочинів, передбачених ст. 160 

КК України, є: осудність, шістнадцятирічний вік (повною мірою характерні для 

складів, відображених у ч.ч. 2 і 3 ст. 160 КК України). Спеціальними ознаками 

визначено такі: виборець або учасник референдуму: фізична особа, дієздатність, 
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громадянство України, вісімнадцятирічний вік на день волевиявлення (основний 

склад злочину, що містить ч. 1 ст. 160 КК України). Визначено групи спеціальних 

суб’єктів злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України. Суб’єктивна сторона 

підкупу виборця або учасника референдуму характеризується виною у формі 

прямого умислу.  

5. Кваліфікуючі ознаки злочину, розміщені в ч. 4 ст. 160 КК України, є: 

складними – за будовою; формально-визначеними – за ступенем визначеності 

змісту; ознаками з кількісним змістом (повторність) і якісним змістом (форма 

співучасті та види спеціальних суб’єктів); позитивними – з огляду на позначення 

наявності обставин; суб’єктивними – з огляду на характеристику осіб, які 

вчинюють цей злочин. 

6. У роботі визначаються способи вдосконалення санкцій кримінально-

правової норми про підкуп виборця, учасника референдуму, практики 

призначення покарання за відповідні злочини, а також розроблено теоретичну 

модель спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності 

виборця, учасника референдуму в разі їхньої позитивної посткримінальної 

поведінки. 

7. З урахуванням зазначеного вище, запропоновано викласти ст. 160 КК 

України в такій редакції: 

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму. 

1. Прийняття пропозиції або одержання виборцем, учасником референдуму 

для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення дій, 

пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права 

голосу на референдумі (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій 

дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого 

кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації 

політичної партії, голосування за певне питання чи проти певного питання на 

референдумі, або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня 

(бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від 

фактичного волевиявлення особи та результатів голосування –  
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караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот 

годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі 

на той самий строк. 

2. Пропозиція або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної 

вигоди за вчинення або невчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією 

ним свого виборчого права чи права голосу на референдумі (відмова від участі в 

голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше 

одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від 

політичної партії, місцевої організації політичної партії, голосування за певне 

питання чи проти певного питання на референдумі, або відмова від такого 

голосування, передача виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на 

референдумі) іншій особі), –  

караються штрафом від чотирьох до шістсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або 

без такого. 

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи комісії з 

референдуму, членом ініціативної групи референдуму, кандидатом або його 

довіреною особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму, 

уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації політичної 

партії, офіційним спостерігачем на виборах або референдумі, –  

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 

трьох років або без такого. 
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4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, 

передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про 

підкуп до притягнення її до кримінальної відповідальності та активно сприяла 

його розкриттю. 

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які 

інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, 

надають або одержують без законних на те підстав. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Кримінальна відповідальність за підкуп виборця чи учасника референдуму 

за законодавством окремих пострадянських країн  

          Склад 

              злочину 

 

 

 

Країна 

Підкуп виборця чи учасника  

референдуму 

 

Кваліфікований 

склад 

Особливо 

кваліфікований 

склад 

Естонська  

Республіка 

ст. 162 Перешкоджання вільному здійсненню виборчого 

права 

(1) Перешкоджання вільному здійсненню людиною свого 

права обрати або бути обраним на виборах або голосування 

на референдумі, а також обіцянку або надання майна або 

інших пільг з метою здійснення впливу на його рішення не 

здійснювати своє виборче право або право голосу, або 

здійснити його на користь певного вибору, а також надання 

впливу на людину з тією ж метою, пов'язані з 

використанням службового становища, застосуванням 

насильства, обману або іншій залежності від особи, що 

здійснює винне діяння, - 

караються грошовим стягненням або тюремним 

ув'язненням на термін до трьох років 

Те ж діяння вчинене 

юридичною особою, 

караються грошовим 

стягненням 
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Литовська 

Республіка 

ст. 172. Перешкоджання здійсненню виборчих прав або 

права брати участь у референдумі 

Той, хто із застосуванням психічного насильства або 

підкупу або обману перешкоджав громадянину Литовської 

республіки реалізувати своє право на вибори, бути обраним 

або взяти участь в референдумі, 

карається громадськими роботами або штрафом, або 

обмеженням волі, або арештом, або позбавленням волі на 

строк до трьох років. 

- - 

Латвійська 

Республіка 

ст. 90 «Перешкоджання здійсненню виборчого права та 

права брати участь в народному голосуванні» 

Умисне перешкоджання особі у вільному здійсненні права 

обирати депутатів і бути обраним або вільно брати участь в 

організованому відповідно до законів Латвійської 

Республіки народному голосуванні шляхом застосування 

насильства, обману, погроз, підкупу або іншим протидії 

правних способом 

карається позбавленням волі на строк до трьох років або 

грошовим штрафом до шістдесяти мінімальних місячних 

заробітних плат. 

  

Республіка 

Білорусь 

ст. 191. Перешкоджання здійсненню виборчих прав, права 

на участь у референдумі, або реалізації права законодавчої 

ініціативи громадян, або роботі Центральної комісії 

Республіки Білорусь з виборів і проведення 

республіканських референдумів, виборчих комісій, комісій 

з референдуму, комісій з проведення голосування про 

відкликання депутата 

Перешкоджання здійсненню громадянином Республіки 

Білорусь права вільно обирати і бути обраним, брати участь 

Те саме діяння, вчинене 

групою осіб за 

попередньою змовою або 

службовою особою з 

використанням своїх 

службових повноважень, 

карається обмеженням 

волі на строк від двох до 

п’яти років або 
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в референдумі, голосуванні про відкликання депутата, вести 

передвиборну агітацію, агітацію з референдуму або 

відкликання депутата, або перешкоджання вільній 

реалізації громадянами Республіки Білорусь права 

законодавчої ініціативи, проведення агітації за чи проти 

пропозиції про внесення проекту закону в Палату 

представників Національних зборів Республіки Білорусь, 

або перешкоджання роботі Центральній комісії Республіки 

Білорусь з виборів і проведення республіканських 

референдумів, виборчих комісій, комісій з референдуму або 

комісій з проведення голосування про відкликання 

депутата, вчинене із застосуванням насильства, погрози, 

обману, підкупу чи іншим способом, - 

карається громадськими роботами, або штрафом, або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на той самий строк 

позбавленням волі на 

строк до п’яти років. 

Республіка 

Вірменія 

ст. 149. Перешкоджання здійсненню виборчого права, 

роботі виборчих комісій або здійснення своїх повноважень 

особою, які беруть участь у виборах 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином 

свого виборчого права або права брати участь у 

референдумі або роботі виборчої комісії або комісії 

референдуму, а також перешкоджання здійсненню своїх 

повноважень виборчими комісіями або комісіями 

референдуму або членом ініціативної групи, кандидатом, 

його довіреною особою, спостерігачам, представником 

засобу масової інформації або уповноваженою особою 

партії (партійного блоку) 

Те саме діяння, вчинене:  

1) з загрозою заподіяння 

майнової шкоди;  

2) з порушенням 

матеріальної 

зацікавленості;  

3) із застосуванням 

насильства чи загрози його 

застосування;  

4) з використанням 

посадового становища;  

5) групою осіб, - 
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карається штрафом в розмірі від двісті і більше разів до 

четирехсоткратного розміру мінімальної заробітної плати 

або арештом на строк не більше одного місяця. 

карається позбавленням 

волі на строк не більше 

п'яти років. 

Республіка 

Туркменістан 

ст. 149. Перешкоджання здійсненню громадянином 

виборчого права і права брати участь у референдумі 

Перешкоджання вільному здійсненню громадянином 

виборчих прав або права на участь у референдумі шляхом 

насильства, обману, погроз, підробки, а так само підкуп 

виборців або участь в ньому, - 

карається виправними роботами на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

  

Азербай-

джанська 

Республіка 

ст. 159. Перешкоджання здійсненню виборчих прав  

(участі в референдумі) 

159.1. Перешкоджання здійсненню виборчих прав (участі в 

референдумі) громадянина 

карається штрафом в розмірі від ста до п'ятисот манатів або 

громадськими роботами від трьохсот до чотирьохсот 

вісімдесяти годин або позбавленням волі на строк до шести 

місяців.  

159.3. Примус 

громадянина голосувати 

проти своєї волі або 

перешкоджання його 

голосуванню – карається 

штрафом в розмірі від 

трьохсот до семисот 

манатів або громадськими 

роботами від чотирьохсот 

до чотирьохсот 

вісімдесяти годин або 

позбавленням волі на 

строк до двох років. 

При здійсненні  

159.4.1. шляхом 

підпорядкування 

собі, обману, 

загрози, 

застосування 

насильства або 

погрози 

застосування 

насильства; 

159.4.2. групою 

свідомо увійшли в 

змову осіб або 

організованою 

групою; 

159.4.3. з 

використанням 

посадовою особою 
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свого службового 

становища 

штрафом в розмірі 

від п'ятисот до 

тисячі манатів або 

позбавленням 

права обіймати 

певні посади, або 

займатися певною 

діяльністю на 

строк до трьох 

років або без 

позбавлення 

такого права 

позбавленням волі 

на строк до трьох 

років 

Республіка 

Узбекистан 

ст. 147. Перешкоджання здійсненню виборчого права або 

повноважень довірених осіб 

Перешкоджання шляхом насильства, погроз, обману або 

підкупу вільному здійсненню громадянами права обирати 

або бути обраними депутатами або Президентом 

Республіки Узбекистан, вести передвиборну агітацію, 

здійсненню довіреними особами кандидатів у депутати або 

кандидатів в Президенти Республіки Узбекистан їх 

повноважень, а також перешкоджання вільному участі 

громадян у референдумі,- 

карається обов'язковими громадськими роботами до 

чотирьохсот вісімдесяти годин або виправними роботами 
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до трьох років або обмеженням волі від двох до п'яти років 

або позбавленням волі до п'яти років. 

Республіка 

Таджикистан 

ст. 150. Перешкоджання здійсненню виборчих прав і 

роботі виборчих комісій 

1) Перешкоджання здійсненню громадянином своїх 

виборчих прав або права брати участь у референдумі, а 

також перешкоджання роботі виборчих комісій або комісії 

з проведення референдуму,- 

карається штрафом в розмірі від двохсот до чотирьохсот 

показників для розрахунків або виправними роботами до 

одного року або арештом на строк до шести місяців 

Ті самі діяння: 

а) поєднані з підкупом, 

обманом, застосуванням 

насильства або з погрозою 

його застосування; 

б) вчинені особою з 

використанням свого 

службового становища; 

в) вчинені групою осіб 

за попередньою змовою 

або організованою групою 

 

карається штрафом в 

розмірі від п'ятисот до 

однієї тисячі показників 

для розрахунків або 

виправними роботами на 

строк від одного року до 

двох років або 

позбавленням волі на 

строк 

 

Республіка 

Казахстан 

ст. 150. Перешкоджання здійсненню виборчих прав або 

роботі виборчих комісій 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином 

своїх виборчих прав або права брати участь у референдумі, 

а також незаконне втручання в роботу виборчих комісій або 

комісій з проведення референдуму і перешкоджання 

Ті самі діяння: 

1) поєднані з підкупом, 

обманом, застосуванням 

насильства або з 

погрозою його 

застосування; 

- 
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голосуванню, виконання обов'язків, пов'язаних з 

реєстрацією кандидата, партійних списків, підрахунком 

голосів і визначенням результатів голосування на виборах 

або референдумі, - 

караються штрафом у розмірі до ста місячних 

розрахункових показників або виправними роботами в тому 

ж розмірі, або залученням до громадських робіт на строк до 

ста двадцяти годин. 

2) вчинені особою з 

використанням свого 

посадового або 

службового становища; 

3) вчинені групою осіб за 

попередньою змовою або 

злочинною групою; 

4) вчинені шляхом 

порушення встановленого 

порядку функціонування 

електронної виборчої 

системи, 

караються штрафом у 

розмірі до чотирьох тисяч 

місячних розрахункових 

показників або 

виправними роботами в 

тому ж розмірі, або 

обмеженням волі на строк 

до чотирьох років, або 

позбавленням волі на той 

самий строк. 

Республіка  

Молдова 

ст. 181-1. Підкуп виборців  

(1) Пропозиція або надання виборцю грошей, майна, послуг 

або інших вигод з тим, щоб спонукати його до здійснення 

своїх виборчих прав певним чином в рамках 

парламентських, місцевих виборів чи референдуму, - 

карається штрафом в розмірі від 550 до 850 умовних 

одиниць або позбавленням волі на строк від 1 року до 5 

років, а в разі юридичної особи - штрафом в розмірі від 4000 
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до 6000 умовних одиниць з позбавленням права займатися 

певною діяльністю або ліквідацією юридичної особи. 

Киргизька  

Республіка 

ст. 140. Підкуп голосів виборців 

(1) Підкуп голосів виборців шляхом виплати або поширення 

грошових коштів, вручення матеріальних цінностей або 

сприяння в отриманні будь-якої посади чи інших благ в 

період проведення виборів,- 

карається штрафом в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч 

розрахункових показників або позбавленням волі на строк 

від одного року до трьох років. 

 

Tа сама дія, вчинена 

кандидатом в Президенти 

Киргизької Республіки, 

кандидатом в депутати 

Жогорку Кенеша 

Киргизької Республіки або 

місцевого кенеша, 

кандидатом в інші виборні 

органи державної влади та 

органи місцевого 

самоврядування, а також 

їх близькими родичами, 

представниками у 

виборчих комісіях, , 

спостерігачами 

уповноваженими 

представниками, 

довіреними особами, - 

карається штрафом в 

розмірі від трьох тисяч до 

п'яти тисяч розрахункових 

показників або 

позбавленням волі на 

строк від трьох до п'яти 

років. 

 

Грузія ст. 164-1. Підкуп виборця (8.05.2012 № 6117)   
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Здійснені у виборчих цілях, в прямій або опосередкованій 

формі: пропозиція, обіцянка, передача грошей, цінних 

паперів (в тому числі - фінансових інструментів), іншого 

майна, майнового права, надання послуг, пропозиція послуг 

або надання будь-яких інших переваг, або дійсне отримання 

таких, або укладання сумнівних, удаваних або інших угод з 

метою ухилення від обмежень, встановлених законом, - 

караються позбавленням волі на строк до трьох років або 

штрафом 

Примітки. 

1. Під майном, передбаченим цією статтею, не маються на 

увазі недорогі аксесуари кампаній політичних об'єднань 

громадян - майки, кепки, шапки, прапорці та інші подібні 

предмети. 

2. Особи не притягуються до кримінальної відповідальності 

за пропозицію, обіцянку або передачу в якості подарунка 

недорогих речей загальною вартістю не більше 5000 ларі 

протягом року в рамках святкування урочистих заходів, а 

також отримання подібних подарунків. 

3. Від кримінальної відповідальності звільняються особи, 

яким у виборчих цілях в прямій або опосередкованій формі 

були запропоновані або обіцяні передача грошей, цінних 

паперів (в тому числі - фінансових інструментів), іншого 

майна, майнового права, надання послуг або надання будь-

яких інших переваг або участь в уявних, удаваних або інших 

угодах з метою ухилення від обмежень, встановлених 

законом, якщо вони добровільно заявили про це в орган, що 

веде кримінальний процес. рішення від звільнення від 

кримінальної відповідальності приймає орган, що веде 

кримінальний процес. 
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4. На осіб не покладається кримінальна відповідальність за 

політичні чи передвиборчі обіцянки, пов'язані з подальшим 

розподілом бюджетних коштів і подальшим здійсненням 

державної політики. 

5. За діяння, передбачені цією статтею, юридичні особи 

(крім партій, на які не має ніяких кримінальна 

відповідальність),караються ліквідацією або позбавленням 

права на здійснення діяльності або (і) штрафом. 

6. На осіб не покладається кримінальна відповідальність в 

разі, якщо розмір відповідних сум (вартість угод) не 

перевищує 100 ларі. 

ст. 162. Перешкоджання здійсненню волевиявлення під час 

виборів, референдумі або плебісциті 

1. Перешкоджання здійсненню волевиявлення у виборах, 

референдумі або плебісциті,- 

карається штрафом або виправно роботами на строк до 

одного року, або обмеження волі на строк до двох років, або 

позбавленням волі на тій самий строк 

 

 



Додаток Б 

Кримінальна відповідальність за підкуп виборця чи учасника референдуму 

за законодавством окремих держав континентальної Європи 

 

 

країна 

Підкуп виборців 
Кваліфікуючі 

ознаки 

Республіка 

Польща 

ст. 250 а -§ 1. Кожен, хто має право голосу, приймає майно або особисту вигоду чи 

таку перевагу або вимагає за голосування здійснене певним чином. 

підлягає тюремному ув'язненню від 3 місяців до 5 років.  

ст. 250 а § 2. Кожен хто надає фінансову чи особисту вигоду особі, яка має право 

голосу для того, щоб використати її голос певним чином або голосувати певним 

чином. 

підлягає тюремному ув'язненню від 3 місяців до 5 років. 

У випадку меншого тяжкості діяння - підлягають штрафу, обмеженню свободи або 

тюремне ув'язнення до 2 років. 

 

Республіка 

Болгарія 

Ст. 167а  

(1) Кожен, хто, з метою здійснення свого права голосу на користь конкретного 

кандидата або для голосування на референдумі, просить або отримує матеріальну 

вигоду 

позбавленням волі на строк до трьох років і до штраф від BGN від тисячі до п'яти 

тисяч. 

(2) Кожен, хто пропонує чи надає послуги, матеріальну вигоду іншому з метою 

переконати його / її використовувати своє право голосу за конкретного кандидата на 

посаду, політичну партію чи коаліцію або голосувати на референдумі 

було вчинено 

державним 

посадовою 

особою або при  

виконанні 

службових 

обов'язків:  

тюремне 

ув'язнення від 

двох до семи 
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карається позбавленням волі на строк від одного до шести років та штрафом BGN від 

десяти тисяч до двадцяти тисяч. 

(3)Кожен, хто організовує пропозицію або надання матеріальної вигоди іншому для 

цілей переконуючи його / її використовувати своє право голосу на користь певного 

кандидата на посаду, політичну партію чи коаліцію, або голосувати на референдумі у 

певному порядку, підлягають покаранню  

позбавленням волі на строк від однієї до семи років та штрафом від десяти тисяч до 

двадцяти п'яти років позбавленням волі на строк від однієї до семи років та штрафом 

від десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч 

(4) Покарання відповідно до пункту 3 також застосовується до особи, яка передає 

матеріальну вигоду особі, яка відповідно пропонує або надає іншій особі з метою 

переконати її використати  своє право голосу на користь конкретного кандидата, 

політичної партії чи коаліції або голосувати на референдумі певним чином 

позбавленням волі на строк від однієї до семи років та штрафом від десяти тисяч до 

двадцяти п'яти тисяч 

років і штраф 

від 10 000 до 30 

000 бензин 

 

Республіка 

Австрія 

§ 265. Підкуп на виборах або всенародному голосуванні 

(1) Хто особі, яка володіє виборчим правом або правом голосу, пропонує винагороду, 

обіцяє надати або гарантує їй в тому випадку, якщо воно не буде обирати або 

голосувати взагалі або не голосуватиме або обирати певним чином, 

(2)особа, що володіє виборчим правом або правом голосу, яке вимагає винагороду, 

приймає її або обіцяє її прийняти в тому випадку, якщо воно не буде обирати або 

голосувати взагалі або не голосуватиме або обирати певним чином.  

тюремне ув'язнення строком до одного року або штрафом до 720 денних ставок (за 

ч.1 та ч.2 § 265 -однакове) 

 

Королівство 

Данія 

§117. Будь-яка особа, яка у випадку з виборами або референдумами: 

якщо особа: надає, або обіцяє, а також пропонує будь-яку грошову вигоду з метою 

схилити особу до голосування певним чином або утриматися від голосування; 

5) отримує, або вимагає, або приймає обіцянку будь-якої грошової вигоди, щоб не 

голосувати певним чином або не утримуватися від голосування  
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підлягає простому взяттю під варту або тюремного ув'язнення на будь-який термін, 

що не перевищує двох років, або при пом'якшуючих про- обставинами - штрафу. 

Румунія 

ст. 386. Корупція серед виборців 

(1) Пропонування або надання грошових або інших пільг для визначення виборця 

голосувати чи не голосувати за певний список кандидатів або за незалежного 

кандидата; 

не менш як 6 місяців і не більше 3 років позбавлення волі та заборони на здійснення 

певних прав. 

(2) Товари, що мають символічну цінність, що мають назву політичної партії, не 

входять до категорії товарів, зазначених у п. (1). 

 

ст. 392 

Злочини, пов’язані з референдумом 

Положення ст. 386 застосовуються відповідно у випадку правопорушень 

вчинені щодо референдуму 

 

ФРН 

(1) ст. 108 b Хто пропонує, обіцяє або надає подарунки або іншу вигоду іншій особі, 

щоб ця особа не реалізовувала своє виборче право або реалізовувала його певним 

чином, 

карається позбавленням волі на строк до 5 років або грошовим штрафом 

(2) ст. 108 b Хто вимагає подарунки або інші вигоди, приймає обіцянку щодо їх 

отримання або приймає їх за те, що не бере участь у виборах або здійснює своє 

виборче право певним чином 

карається позбавленням волі на строк до 5 років або грошовим штрафом 

Якщо вирок з  ув'язненням не менше шести місяців за правопорушення відповідно до 

суд може призначити позбавлення публічної посади, або можливості голосувати і 

бути обраним на публічних виборах 

 

Норвегія 

§ 105. Особа, яка за допомогою погроз, надання або обіцянки вигоди, інших стимулів 

або іншими незаконними способами намагається вплинути на чиюсь поведінку або 

голосування з громадських питань, утримати від голосування або сприяє цьому 
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підлягає покаранню у вигляді утримання під вартою на строк до 3 років. При 

наявності особливо пом'якшуючих обставин можуть застосовуватися штрафи. 

§ 106. Особа, яка при голосуванні з громадських питаннях голосує певним чином, 

утримується від голосування, обіцяє проголосувати певним чином або утриматися від 

голосування внаслідок домовленості про будь-якої вигоди або отримання вигоди 

підлягає покаранню у вигляді штрафів або тюремного ув'язнення на термін до 6 

місяців. 

Королівство 

Нідерландів 

Особа, яка в разі офіційно призначених виборів підкуповує іншу особа за допомогою 

дарів або обіцянок для того, щоб змусити її утриматися від здійснення свого 

виборчого права або змушує ° здійснити це право певним чином 

Покарання, зазначене у частині 1, також застосовується до виборця або тому, хто 

дозволяє підкупити себе, приймаючи дари або їх обіцянки. 

підлягає терміну тюремного ув'язнення не більше шести місяців чи штрафу третьої 

категорії. 

 

Чеська 

Республіка 

ст. 351 «Втручання в підготовку та проведення виборів та референдуму» 

(2) хто забезпечує, пропонує або обіцяє щодо реалізації виборчих прав чи права на 

референдумі - фінансовий, матеріальний або інший подібний прибуток, якщо він / 

вона голосує проти незалежного вираження власної волі, 

засуджується до позбавлення волі на строк від шести місяців до трьох років 

 

Швейцарська 

конфедерація 

ст. 281 Підкуп на виборах  

Хто особі, яка має право голосу, пропонує подарунок або іншу майнову вигоду, 

обіцяє,  надає їх, щоб ця особа голосувала або обирала певним чином, брала участь 

або не брала участі в референдумі або іншій ініціативі, 

Хто особі, що володіє правом голосу, пропонує подарунок або іншу майнову вигоду, 

обіцяє, надає їх, щоб ця особа не брала участі у виборах або голосуванні,  

Якщо особа, яка має право голосу, приймає обіцянку або отримує подібну вигоду 

 

карається тюремним ув'язненням або штрафом. 
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Королівство 

Швеція 

ст. 8 

Особа, яка отримує, приймає обіцянку або вимагає одержання неправомірної вигоди 

за голосування певним чином або за утримання від голосування з публічного питання, 

має бути засуджено, якщо цей злочин не є хабарництвом, за отримання незаконної 

винагороди за голосування 

сплату штрафу або до тюремного ув'язнення на термін не більше шести місяців 

 

 

Угорщина 

ст. 350 (1) Будь-яка особа, яка під час виборів, проведення референдуму, народної 

ініціативи або європейської ініціативи громадян, яка проводиться відповідно до 

Закону про вибори: 

е) перешкоджає будь-якому виборцю брати участь у виборах, референдумі, народній 

ініціативі або ініціатива Європейських громадян силою, загрозою сили або обманом 

або робить будь-які спроби впливати на таку особу, пропонуючи фінансові вигоди; 

i) вимагає фінансових вигод за голосування та отримує фінансові вигоди за це; 

 

позбавленням волі, який не перевищує трьох років (однакове за надання та отримання 

фінансової вигоди) 

 

 

 

 



Додаток В 
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Додаток Г 
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Додаток Ґ 
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