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Попередня заява
Вибори в Україні загалом відповідають міжнародним стандартам
Необхідні заходи з підвищення довіри виборців
м. Київ, Україна – Делегація спостерігачів Міжнародного Республіканського Інституту
(МРІ) визначила, що вибори до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року загалом
відповідали міжнародним стандартам. Проте, на виборчий процес продовжують негативно
впливати проблеми, одні з яких мали місце в ході попередніх виборів, інші ж були
притаманними лише виборам минулої неділі. Делегація спостерігачів наполегливо
рекомендує уряду, парламенту, посадовим особам, задіяним в організації виборів, та
судам вирішити ці проблеми заздалегідь до виборів 2009 року.
Не зважаючи на проблеми, делегація МРІ хотіла б відзначити ряд позитивних аспектів.
Необхідно відзначити членів дільничних та окружних виборчих комісій, що забезпечили
спокійну та мирну атмосферу в день голосування. Необхідно також відзначити політичні
партії за їхні зусилля у процесі: партійні активісти працювали членами дільничних та
окружних виборчих комісій, а також спостерігачами.
МРІ визначив, що в ході кампанії партії та кандидати мали змогу вести свої виборчі
кампанії вільно та мали доступ до ЗМІ. Журналісти мали змогу висвітлювати кампанію, не
зазнаючи незаконного втручання в свою діяльність, а партії могли купувати ефірний час
на телебаченні й радіо, а також площу в газетах без обмежень.
Важливо зазначити, що залучення адміністративного ресурсу в ході кампанії було
обмеженим.
Проте, в той час, як Україна продовжує демонструвати покращення організації виборів в
різних аспектах, проблеми зі списками виборців та повідомлення про неточності, що
повторюються, продовжують підривати громадську довіру до виборчого процесу.
Постанови Центральної виборчої комісії (ЦВК), прийняті напередодні виборів, призвели
до плутанини серед електорату та до можливого позбавлення права голосу сотень тисяч
виборців. Провівши п’ять виборів за менш ніж три роки, Україна не повинна була мати
тих проблем, що спостерігалися в ході цих виборів. Делегація наполегливо рекомендує
українському парламенту та посадовим особам, задіяним в організації
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виборів, звернути увагу на якість списків виборців з тим, щоб забезпечити їхню точність
до наступних виборів. Для цього необхідна воля усіх політичних партій в Україні, й МРІ
наполегливо рекомендує їм відіграти позитивну роль у ліквідації цього недоліку.
Повідомлення та звинувачення у фальсифікаціях також підривають громадську довіру до
виборчого процесу. МРІ отримав кілька повідомлень, що заслуговують на довіру, про
різноманітні форми фальсифікацій. Делегація спостерігачів наполегливо рекомендує
українському парламенту провести слухання щодо цих звинувачень та посилити
кримінальну відповідальність. До того ж, Центральна виборча комісія та Генеральна
прокуратура також повинні розглянути ці серйозні питання.
Здатність судової системи діяти в якості рівноправної та незалежної гілки влади
поставлена під сумнів. Сумніви щодо неупередженості судової системи та нездатності
вчасно виносити рішення ставлять під питання її здатність вирішувати очікувані позови
щодо результатів виборів.
МРІ оприлюднить повний звіт, що міститиме висновки та рекомендації.
Міжнародна делегація МРІ в кількості 30 чоловік складалася з представників Канади,
Грузії, Литви, Великобританії та Сполучених Штатів. Делегати спостерігали за процесом
голосування на більш ніж 150 виборчих дільницях в Черкаській, Чернігівській,
Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Луганській, Одеській, Житомирській
областях, а також в м. Києві та АР Крим.
Делегацію МРІ очолював колишній член Британського парламенту вельмишановний пан
Майкл Тренд. До складу делегації також входили член парламенту Литви Аудроніус
Азубаліс; член парламенту Грузії Мамука Чохонелідзе; член парламенту Грузії Гіоргі
Довладзе; член Ради директорів МРІ Елісон Б. Форт’єр; суддя Федерального Суду
Претензій США вельмишановний пан Богдан Футей; член парламенту Грузії Тамаз
Жорбенадзе; член парламенту Грузії Іраклі Кавтарадзе; член Канадського парламенту
Едвард Комарніцкі; член Ради директорів МРІ та колишній посол США в ОБСЄ Стівен М.
Мінікес та член парламенту Грузії Александре Зарнадзе.
Співробітники МРІ також спостерігали за виборами та допомагали в організації місії.
Колектив МРІ очолювали виконавчий Віце-президент МРІ Джуді Ван Рест та
регіональний директор Євразійського департаменту МРІ Стівен Б. Нікс.
МРІ працює в Україні, починаючи з 1993 року, й допомагає розбудовувати політичні
партії та покращувати систему управління на загальнодержавному та місцевому рівнях.
МРІ також працює з молоддю, жіночими організаціями та представниками
громадянського суспільства з метою їхнього більшого залучення до політичного процесу.
МРІ спостерігав за парламентським виборами в Україні в 1998, 2002 та 2006 рр. Окрім
цього, МРІ спостерігав за президентськими виборами в 1999 та 2004 рр.
З 1983 року МРІ спостерігав більш ніж за 140 виборами у світі.
###
Неприбуткова організація, метою якої є сприяння розвитку демократії у всьому світі

