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ЦЕНЗ ОСІЛОСТІ ЯК ОДИН  
ІЗ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Сучасне виборче право неможливо 
уявити собі без деяких обмежень 
активного чи пасивного виборчого 
права, як своєрідного «фільтра» осіб, 
які мають право бути причетними до 
виборчого процесу в сучасній демокра-
тичній державі. 

Серед сучасних виборчих цензів 
в Україні актуальним є питання про 
ценз «осілості», який неправильно 
ототожнювати із цензом «громадян-
ства», а також постає актуальне 
питання щодо можливих альтернатив 
регулювання пересування виборців 
у сучасному демократичному світі 
під час виборів та умов, за яких такі 
виборці можуть реалізовувати свої 
виборчі права. 

Ценз осілості – це наявність обов’яз-
кового мінімального терміну перебу-
вання на певній території, тобто за 
особою визнаються виборчі права лише 
після того, як вона проживе у країні, 
місцевості визначений час.

Сенс цього цензу полягає в тому, 
що виборець повинен бути хоча б міні-
мально обізнаним із проблемами тієї 
місцевості, де він має брати участь 
у виборах. Цей ценз спрямований 
проти осіб, які не мають постійного 
місця проживання або часто його змі-
нюють, що не розглядається більшістю 
законодавств країн світу як чеснота 
добропорядного громадянина. Проте 
останнім часом спостерігається тен-
денція до скорочення або відмови від 
цензу осілості, принаймні на загальних 
виборах. Зокрема, не передбачають 
жодних обмежень для реєстрації гро-
мадян кандидатами на виборчі посади 
незалежно від виду органу влади такі 

держави, як: Великобританія, Ірландія, 
Кіпр, Фінляндія, Італія, Франція, Гре-
ція, Польща, Нідерланди, Чехія, Іспа-
нія, Португалія, Естонія, Латвія, Хор-
ватія, Молдова, Швейцарія, Австрія 
та Туреччина. Окремі держави продов-
жують закріплювати таку вимогу для 
участі у виборах президента (напри-
клад, Німеччина, Болгарія, Македонія, 
Азербайджан, Албанія та Росія) або 
в парламентських виборах (Мальта 
й Ісландія – президентська система; 
Ліхтенштейн, Бельгія, Люксембург, 
Данія, Норвегія та Швеція – непрези-
дентська система).

Ценз осілості в Україні встановлю-
ється для пасивного виборчого права 
під час висування кандидатів у народні 
депутати України (5 років) та на пост 
Президента України (10 років). Зокрема, 
Закон України «Про вибори народних 
депутатів України» у ст. 9 установлює, 
що «депутатом може бути обраний гро-
мадянин України, який на день виборів 
досяг двадцяти одного року, має право 
голосу і проживає в Україні протя-
гом останніх п’яти років. Проживання 
в Україні за цим Законом означає:

1) проживання на території в межах 
державного кордону України;

2) перебування на судні, що перебу-
ває у плаванні під Державним Прапо-
ром України;

3) перебування громадян Укра-
їни у встановленому законодавством 
порядку у відрядженні за межами 
України в закордонних дипломатичних 
установах України, міжнародних орга-
нізаціях та їх органах;

4) перебування на полярній станції 
України;
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5) перебування у складі формування 
Збройних сил України, дислокованого 
за межами України» [1].

Законодавством України встанов-
лено, що факт проживання особи 
в Україні фіксується шляхом його реє-
страції. Згідно зі ст. 3 Закону України 
«Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні», 
реєстрація – це внесення інформації до 
реєстру територіальної громади, доку-
ментів, до яких вносяться відомості про 
місце проживання/перебування особи, 
із зазначенням адреси житла/місця 
перебування із подальшим внесен-
ням відповідної інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру 
в установленому Кабінетом Міністрів 
України порядку. Документи, до яких 
вносяться відомості про місце прожи-
вання, – паспорт громадянина України, 
тимчасове посвідчення громадянина 
України, посвідка на постійне прожи-
вання, посвідка на тимчасове прожи-
вання, посвідчення біженця, посвід-
чення особи, яка потребує додаткового 
захисту, посвідчення особи, якій надано 
тимчасовий захист. За ч. 2 ст. 2 цього 
Закону, «реєстрація місця проживання 
чи місця перебування особи або її від-
сутність не можуть бути умовою реалі-
зації прав і свобод, передбачених Кон-
ституцією, законами чи міжнародними 
договорами України, або підставою для 
їх обмеження» [2].

Виходячи зі змісту останнього поло-
ження, можна зробити висновок, що 
відсутність реєстрації місця прожи-
вання (належного доказу проживання 
особи в Україні) не є перешкодою для 
реалізації пасивного виборчого права.

Варто зазначити, що даний вибор-
чий Закон установлює лише просторові 
межі проживання в Україні, але не кон-
кретизує часову складову частину.

Остання регламентується двома 
нормативно-правовими актами по-різ-
ному. 

У ст. 1 Закону України «Про гро-
мадянство» зазначається, що «без-
перервне проживання на території 
України – проживання в Україні 

особи, якщо її разовий виїзд за кордон 
у приватних справах не перевищував 
90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Не 
є порушенням вимоги про безперервне 
проживання виїзд особи за кордон 
у службове відрядження, на навчання, 
у відпустку, на лікування за рекомен-
дацією відповідного медичного закладу 
або зміна особою місця проживання 
на території України» [3].

Податковий кодекс України вста-
новлює, що фізична особа-резидент – 
фізична особа, яка має місце прожи-
вання в Україні. Особа вважається 
резидентом, якщо перебуває в Україні 
не менше 183 днів (включаючи день 
приїзду та від’їзду) протягом періоду 
або періодів податкового року [4].

Отже, законодавець не тільки вста-
новлює різні часові рамки для постій-
ного проживання в Україні, а й перед-
бачає деякі винятки із загального 
правила, за настання яких вказані 
обставини можуть вважатися поваж-
ними причинами в разі фактичного 
непроживання осіб у межах території 
України протягом певного часу.

Однак судова практика у спорах 
із цього питання різниться, суди не 
завжди звертають увагу на винятки 
із загального правила та керуються 
Податковим кодексом України, вирішу-
ючи конституційно-правові спори. Так, 
ухвалою Вищого адміністративного 
суду України від 24 вересня 2014 р., 
винесеною за результатом перегляду 
апеляційним порядком судового 
рішення у справі № 875/57/14 за 
позовом Олександра Романовича Они-
щенка до Центральної виборчої комісії 
про визнання протиправною та скасу-
вання постанови № 960 від 16 вересня 
2014 р. визначено, що можливість від-
сутності на території України менше 
183 днів у зв’язку з участю у спортив-
них заходах та відпусткою не є підста-
вою для визнання причин відсутності 
поважними під час реєстрації канди-
датом у депутати до Верховної Ради 
України [5].

Водночас в ухвалі Вищого адміні-
стративного суду України від 7 жовтня 
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2014 р., винесеній за результатом пере-
гляду апеляційним порядком судового 
рішення у справі № 875/175/14 за 
позовом кандидата в народні депутати 
України на позачергових виборах 
народних депутатів Костянтина Івано-
вича Бриля до Центральної виборчої 
комісії, за участю третьої особи – Олек-
сандра Романовича Онищенка, про 
визнання протиправною та скасування 
постанови від 29 вересня 2014 р. 
№ 1335 у частині реєстрації кандидата 
в народні депутати України на поза-
чергових виборах народних депутатів 
Олександра Романовича Онищенка, 
Суд зазначив, що Закон України «Про 
громадянство України» визначає, що 
перебування особи у відпустці не 
є порушенням вимоги щодо безперерв-
ного проживання в Україні. Водночас 
Закон не звужує поняття «відпустка» 
та не обмежує його суто щорічною 
основною відпусткою [6].

Також в ухвалі Вищого адміністра-
тивного суду України від 21 серпня 
2012 р. № 9103/35/12 у справі за 
позовом кандидата в народні депу-
тати України Артема Ігоровича Глу-
щенка до Центральної виборчої комісії, 
третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на предмет спору, на сто-
роні відповідача – кандидат у народні 
депутати України Андрій Миколайович 
Шевченко, про скасування рішення 
про реєстрацію кандидатом у народні 
депутати України А. Шевченка зазна-
чено, що в автобіографії А. Шевченка 
відображена інформація про його тру-
дову діяльність, яка не виключає його 
безперервного проживання в Україні 
протягом останніх п’яти років.

У період із жовтня 2007 р. по сер-
пень 2012 р. А. Шевченко виїзджав 
з України до іноземних держав і повер-
тався в Україну, що підтверджується 
відповідними відмітками в закордонних 
паспортах на його ім’я. Проведення 
А. Шевченком футбольних сезонів 
2006–2009 рр. у футбольних клубах 
іноземних держав безпосередньо не 
свідчить про його непроживання в Укра-
їні в цей час, оскільки він залишався 

гравцем Національної збірної України, 
не втратив громадянства України та не 
змінив зареєстрованого місця прожи-
вання. У свою чергу, судом першої 
інстанції встановлено і підтверджено 
матеріалами справи, що А. Шевченко 
має зареєстроване місце проживання 
в Україні із 2 липня 1996 р. та має на 
праві власності жиле приміщення за 
місцем реєстрації в м. Києві [7].

Варто погодитися з М. Смокови-
чем у тому, що, «розглядаючи спори 
щодо дотримання особами вимог зако-
нодавства при зверненні щодо реєстра-
ції їх кандидатами в народні депутати 
України, необхідно враховувати, що 
безперервне проживання на території 
України передбачає певні винятки із 
загального правила, при настанні яких 
вказані обставини можуть вважатись 
поважними причинами при фактич-
ному непроживанні осіб у межах тери-
торії України протягом певного часу. 
При дослідженні обставин непрожи-
вання або неперебування на території 
України осіб протягом встановленого 
терміну необхідно з’ясувати причини 
виїзду таких осіб за кордон. До уваги 
мають братися лише фактичні дані, 
належні та допустимі докази. Рішення 
судів у даному випадку не може ґрунту-
ватись лише на поясненнях учасників 
процесу, інформації з мережі Інтернет, 
припущеннях та сумнівах у достовірно-
сті поданих документів. При розгляді 
даної категорії спорів доцільно кори-
стуватись, зокрема, Законом України 
«Про громадянство», а не Податковим 
кодексом України та розуміти, що про-
живання особи в Україні є проживан-
ням на території України більшість 
днів відповідного річного періоду, 
та виходити із розрахунку того, що 
разовий виїзд за кордон особи у при-
ватних справах не повинен перевищу-
вати 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів, 
тому відповідно до зазначеного на 
території України особа повинна пере-
бувати більше 185 днів кожного із цих 
п’ятирічних періодів. Причому за зміс-
том зазначених норм законодавства ці 
п’ятирічні періоди йдуть підряд та без-
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посередньо передують дню виборів» 
[8, с. 32–33].

У ч. ч. 4–5 ст. 12 проєкту Виборчого 
кодексу України закріплюється вирі-
шення названої проблеми так: «Особа 
вважається такою, що проживає на 
території в межах Державного кордону 
України, якщо її місце проживання 
зареєстроване в Україні відповідно до 
Закону України «Про свободу пересу-
вання та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні». На загальнонаціо-
нальних виборах для визнання особи 
такою, що проживає в Україні протягом 
певного строку, встановленого Консти-
туцією України, цим Кодексом встанов-
люється обмеження часу неперервного 
перебування особи за межами України 
з підстав, які не прирівнюється до про-
живання в Україні:

1) перебування на судні, що перебу-
ває у плаванні під Державним Прапо-
ром України; 

2) перебування громадян Укра-
їни у встановленому законодавством 
порядку у відрядженні за межами 
України в закордонних дипломатичних 
установах України, інших офіційних 
представництвах України, міжнарод-
них міжурядових організаціях та їх 
органах; 

3) перебування на полярних стан-
ціях України;

4) перебування громадян України 
у складі військових формувань Укра-
їни, дислокованих за межами Укра-
їни» [9].

Окремою проблемою є ценз осілості 
для внутрішньо переміщених осіб, кіль-
кість яких постійно зростає у зв’язку 
з подіями в Автономній Республіці 
Крим, Донецькій і Луганській облас-
тях, що створює правові та практичні 
перешкоди для їхньої участі у виборах. 

Участь внутрішньо переміщених 
осіб у виборах сприяє їхній більшій 
залученості до суспільного і політич-
ного життя та реінтеграції, а також 
запобігає їхній маргіналізації. Політич-
ний голос таких осіб необхідний для 
діалогу і забезпечення більшої відпові-
дальності органів влади, що може бути 

особливо важливим у тому, що стосу-
ється положень, послуг і рішень, при-
значених саме для цієї категорії осіб. 
Забезпечення виборчих прав у регіоні, 
звідки вони походять, а також за міс-
цем їхнього нинішнього або майбут-
нього поселення, є критично важливим 
елементом пошуку довгострокового 
рішення для розв’язання проблем вну-
трішньо переміщених осіб [10].

Виборчі права внутрішньо переміще-
них осіб чітко зазначені в різних полі-
тичних документах, зокрема в «Керів-
них принципах з питань внутрішнього 
переміщення», які є основною міжна-
родною угодою, що висвітлює питання 
внутрішнього переміщення, яка була 
схвалена на Всесвітньому саміті Орга-
нізації Об’єднаних Націй у 2005 р. 
У принципі 22 (1) (d) зазначається: 
«Внутрішньо переміщені особи, неза-
лежно від того, чи вони живуть у табо-
рах, не повинні зазнавати дискримінації 
в результаті їхнього переміщення при 
користуванні такими правами: <…> 
г) правом голосувати і брати участь 
у веденні державних і громадських 
справ, у тому числі правом на доступ 
до засобів, необхідних для здійснення 
цього права». Принцип 29 (1) викла-
дений так: «Внутрішньо переміщені 
особи, які повернулися до своїх домівок 
або місця звичайного проживання, або 
ті, що переселилися до іншої частини 
країни, не повинні зазнавати дис-
кримінації унаслідок їх переміщення. 
Вони мають право на всебічну та рів-
ноправну участь у веденні державних 
справ на всіх рівнях та право на доступ 
до державної служби» [11]. 

Комітет міністрів Ради Європи 
у 2006 р. заявив: «Держави-учасниці 
повинні вжити відповідних правових 
і практичних заходів для того, щоб 
забезпечити для внутрішньо переміще-
них осіб можливості ефективно здійс-
нювати своє право голосу на національ-
них, регіональних або місцевих виборах 
та гарантувати, що це право не пору-
шується перешкодами практичного 
характеру». У 2009 р. Парламентська 
асамблея Ради Європи рекомендувала 
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Комітету міністрів «забезпечити мож-
ливість ВПО здійснювати своє право 
на участь у веденні державних справ 
на всіх рівнях, у тому числі їх право 
голосувати або виставляти свою кан-
дидатуру на виборах, для чого можуть 
знадобитися спеціальні заходи, напри-
клад, організація реєстрації виборців 
серед ВПО або ж голосування за від-
кріпними посвідченнями» [12].

Організація з безпеки і співробіт-
ництва в Європі (далі – ОБСЄ) реко-
мендувала «приділити особливу увагу 
виборчим правам ВПО під час роботи 
ОБСЄ із спостереження за вибо-
рами, моніторингу здатності ВПО 
голосувати і просування реформ для 
забезпечення повної реалізації ними 
їхнього права на участь у політич-
ному процесі» [13].

Венеційська комісія зазначає:  
«У виняткових випадках, коли хтось 
проти власної волі виявляється пере-
міщеним, доцільно тимчасово надати 
таким особам право вважатися рези-
дентами свого колишнього місця про-
живання» [14]. Варто враховувати, що 
право на повернення в рідний округ 
та право голосувати за нинішнім міс-
цем проживання не є такими, що вза-
ємно виключають одне одне [15].

Нормативно-правовою основою 
участі таких осіб у виборах в Україні 
є ст. 8 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», відповідно до 
якої «внутрішньо переміщена особа 
реалізує своє право голосу на вибо-
рах Президента України, народних 
депутатів України, місцевих вибо-
рах та референдумах шляхом зміни 
місця голосування без зміни виборчої 
адреси» [16].

За Законом України «Про Держав-
ний реєстр виборців» виборчою адре-
сою виборця є адреса, за якою заре-
єстровано його місце проживання 
відповідно до Закону України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» [17].

Однак виборчим законодавством 
встановлюються обмеження щодо реа-

лізації активного виборчого права вну-
трішньо переміщених осіб. Так, відпо-
відно до ч. 10. Ст. 2 чинного Закону 
України «Про вибори народних депута-
тів України», виборець, який проживає 
або на день проведення голосування на 
виборах депутатів перебуває на терито-
рії іноземної держави, а також громадя-
нин України, якому тимчасово змінено 
місце голосування (без зміни виборчої 
адреси) на іншу виборчу дільницю поза 
межами одномандатного округу, до 
якого такий виборець віднесений на 
підставі відомостей Державного реє-
стру виборців про його виборчу адресу, 
має право голосу на виборах депутатів 
лише в загальнодержавному окрузі. 
Реалізація цього права забезпечується 
включенням виборця до списку вибор-
ців на відповідній виборчій дільниці із 
зазначенням, що такий виборець отри-
мує лише бюлетень для голосування 
в загальнодержавному окрузі.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про 
місцеві вибори», право голосу мають:

– на виборах депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим – 
громадяни України, які проживають на 
території Автономної Республіки Крим 
у межах відповідного територіального 
виборчого округу;

– на виборах депутатів районної 
ради – громадяни України, які нале-
жать до відповідних територіальних 
громад на території цього району 
та проживають у межах відповідного 
територіального виборчого округу;

– на виборах депутатів обласної 
ради – громадяни України, які прожи-
вають на території відповідних районів, 
міст обласного значення, що входять 
до складу цієї області в межах відповід-
ного територіального виборчого округу;

– на виборах депутатів сільської, 
селищної, міської ради, виборах сіль-
ського, селищного, міського голови – 
громадяни України, які належать до 
відповідної територіальної громади 
та проживають у межах відповідного 
виборчого округу;

– на виборах депутатів районної 
в місті ради – громадяни України, які 
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належать до територіальної громади 
відповідного міста та проживають на 
території відповідного району в місті 
в межах відповідного територіального 
виборчого округу;

– на виборах старости – громадяни 
України, які належать до відповідної 
об’єднаної сільської, селищної, міської 
територіальної громади та проживають 
на території відповідного села, селища 
(сіл, селищ) у межах відповідного ста-
ростинського округу [18].

Тобто за відсутності реєстрації 
місця нового проживання у внутрішньо 
переміщених осіб відсутні можливості 
голосувати і балотуватися на виборні 
посади в окрузі, де вони нині прожи-
вають, що фактично означає незабез-
печення виборчими правами перемі-
щеного населення, особливо в разі 
тривалого переміщення. 

Нормативно-правове врегулювання 
цієї проблеми заохочує внутрішньо 
переміщених осіб до більшої соціаль-
ної активності в їхньому районі прожи-
вання, таким чином сприяючи взаємо-
дії з іншими громадянами й інтеграції 
в суспільство. Проте для цього необ-
хідно сформувати виборчу політику 
для даної категорії осіб, передбачити 
в консолідованому нормативно-пра-
вовому акті – Виборчому кодексі 
України – умови допуску до голосу-
вання або балотування, зокрема ценз 
осілості; зміни у виборчих округах  
та/або зміни в делімітації меж вибор-
чих округів; норму про зміну місця 
реєстрації в Реєстрі виборців; вимоги 
до документації; спеціальні процедури 
голосування, включаючи можливе 
голосування за відкріпними посвід-
ченнями. Обов’язково залишити для 
внутрішньо переміщених осіб можли-
вість вибору, чи голосувати в округах, 
звідки вони походять, чи в округах 
нинішнього перебування, без жодних 
наслідків для їхнього статусу. У разі 
необхідності виділити в державному 
бюджеті України на відповідний рік 
додаткові фінансові ресурси для спри-
яння участі внутрішньо переміщених 
осіб у виборах.

Ключові слова: виборчий ценз 
«осілості», пересування осіб, виборче 
право, місце проживання, пасивне та 
активне виборче право. 

Статтю присвячено аналізу 
виборчого цензу «осілості» у сучас-
них демократичних реаліях Украї-
ни, а також розгляду рекомендацій 
Європейського союзу щодо такого 
«обмеження». Розглянуто вітчиз-
няне законодавство щодо регуля-
ції статусу осіб, які значний час 
пересуваються за межами терито-
рії України, а також впливу тако-
го пересування на виборчі права  
цих осіб. 

Статья посвящена анализу изби-
рательного ценза «оседлости» в 
современных демократических реа-
лиях Украины, а также рассмотре-
нию рекомендаций Европейского 
союза по такому «ограничению». 
Изучено отечественное законода-
тельство относительно регуляции 
статуса лиц, значительное время 
передвигающихся за пределами тер-
ритории Украины, а также влияния 
такого передвижения на избира-
тельные права этих лиц.

This article focuses on the analysis 
of the electoral qualification of “resi-
dency” in today’s democratic realities 
of Ukraine, as well as the consider-
ation of the European Union’s recom-
mendations for such a “restriction”. 
Consideration was given to domestic 
legislation by regulating the status of 
persons who move significantly beyond 
Ukraine’s territory for a long time, and 
how such movement may affect the suf-
frage of such persons.
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