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ВИБОРЧІ ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИБОРІВ

Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі відповідності національного законо
давства міжнародним стандартам виборів. Узагальненні основні джерела міжнародних
стандартів. Автором запропоновані рекомендації щодо імплементації міжнародних стандартів
виборів.

Одним із центральних принципів у реалізації
прав людини є принцип народного сувереніте
ту, основною ознакою якого є правоздатність
громадян в управлінні публічними (державними
і самоврядними) справами через участь у фор
муванні системи влади і доступ до публічної
служби. Вибори є основним механізмом, за до
помогою якого громадянин може реалізувати
право на управління державними справами, на
формування системи влади тощо.
Суспільна значимість виборів виставляє на
порядок денний необхідність створення комп
лексу превентивних заходів (насамперед у пра
вовому регулюванні виборчих процедур) щодо
запобігання можливим порушенням у волевияв
ленні громадян. У рамках національних право
вих систем такі заходи є не завжди ефективними,
тому виникає потреба імплементації міжнарод
них стандартів виборів. [1, 2, 3]
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Імплементація (лат. ітріео - наповняю,
здійснюю) у найбільш загальному розумінні цьо
го терміна означає здійснення міжнародних
і внутрішньодержавних норм для виконання між
народних зобов'язань, а також створення як на
міжнародному, так і внутрішньодержавному рів
ні умов для такого здійснення [4, 5].
Для України існує цілий ряд чинників імпле
ментації міжнародних стандартів:
По-перше, внутрішньодержавні чинники:
• утвердження у державі загальнолюдських
цінностей як базової засади побудови справед
ливого суспільного порядку. (Постанова ВР Ук
раїни «Про заходи державної політики України
в галузі прав людини» від 17.06.1999 p.);
• реформування виборчого законодавства з
урахуванням рекомендацій міжнародних спосте
рігачів на виборах-2004 (Звіт про результати
спостереження та висновки Міжнародної місії
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зі спостереження містить переважну кількість
вчинених порушень)
По-друге, міжнародними зобов'язаннями:
• Адаптація - поступове наближення за
конодавства, норм та стандартів України до
законодавства, норм та стандартів Європейсь
кого Союзу, що є спільним пріоритетом згідно з
Угодою про партнерство і співробітництво
Україна-ЄС (ст. 51).
• План дій Україна—Європейський Союз
(21 лютого 2005 року) в частині забезпечення
демократичного проведення виборів відповідно
до стандартів ОБСЄ, рекомендацій ОБСЄ.
Узагальнення міжнародних стандартів вибо
рів призвели до виділення таких їхніх джерел.
1. Загальна декларація прав людини
10 грудня 1949 року.
В міжнародному праві норми, що стосують
ся проведення виборів, є похідними від загаль
новизнаного права громадянина на участь у
веденні державних справ. Це право вперше
чітко сформульовано у Загальній декларації прав
людини, схваленій Резолюцією Генеральної Асам
блеї ООН 10 грудня 1948 року.
2. Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права. Міжнародний пакт ратифі
ковано Указом Президії Верховної Ради Ук
раїнської PCP та Загальний коментар Комі
тету ООН з прав людини до статті 25 Міжна
родного пакту про громадянські і політичні
права 12 липня 1966 року.
Уточнюються статті Загальної декларації 1948 р.
Пактом визнається можливість вживати обме
ження виборчих прав, як і права доступу до дер
жавної служби, однак такі обмеження мають
бути обґрунтовані. Зауважимо, що відповідно до
статті 9 Конституції України Пакт є частиною
національного законодавства України.
В Коментарі деталізується характеристика
виборчих процедур, які мають забезпечувати
вибори відповідно до зазначених у Пакті прин
ципів. Коментар дає державам, які ратифікува
ли Пакт, рекомендації щодо звітування про дот
римання вимог вказаної статті.
Однак, варто зауважити, що наведені вище
документи недостатньо ефективні через відсут
ність механізмів контролю.
3. Перший Протокол до Конвенції про за
хист прав і основних свобод людини.
Є більш ефективним завдяки можливості
звернення до Європейського суду з прав люди
ни в разі порушення вимог цього документа,
його ефективність і значення для дотримання
принципів демократичних виборів у країнах-членах Ради Європи доволі висока.
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4. Копенгагенський документ - Документ
Копенгагенської наради Конференції з люд
ського виміру Конференції з безпеки та спів
робітництва у Європі (ОБСЄ), 29 червня 1990 р.
Цей документ достатньо деталізує згадані ви
ще норми виборчого права, він дає і механізм
контролю за їх дотриманням - внутрішнє та між
народне спостереження. І саме наявність ме
ханізмів спостереження за виборами з боку ОБСЄ
робить згаданий документ фактичним стандар
том демократичних виборів у країнах-учасницях
ОБСЄ та у всьому світі.
Крім вимог, передбачених Загальною декла
рацією прав людини, Міжнародним пактом про
громадянські та політичні права, Європейською
конвенцією про захист прав і основних свобод
людини, Копенгагенський документ вводить та
кий принцип виборчого права, як чесний підра
хунок голосів та оголошення результатів виборів
(що можна вважати розвитком принципів справ
жніх та непідроблених виборів), та описує про
цедури, які мають гарантувати чесність виборчо
го процесу. Зокрема, йдеться про доступ до за
собів масової інформації, про відмову від адмі
ністративного чи іншого тиску на громадян.
5. Декларація про критерії вільних і спра
ведливих виборів 26 березня 1994 року, прий
нята одноголосно на 154-й сесії Ради Міжпар
ламентського Союзу носить суто рекоменда
ційний характер.
6. Конвенція про стандарти демократич
них виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних
Держав [6] — як регіональні стандарти демокра
тичних виборів, які суттєво відрізняються від
загальноприйнятих у світі. [7]
Конвенція була ратифікована, хоча, виходячи
зі стану національної виборчої системи України
не було принаймні логічної потреби ратифікації
даної конвенції. В результаті, на жаль, маємо до
кумент, який фактично встановлює значно ниж
чі критерії демократичних виборів. Дане питан
ня, зокрема, обговорювалося на Круглому столі
«Міжнародні стандарти виборів» 10.03.04 / Ко
мітет з питань державного будівництва та місце
вого самоврядування ВРУ, Інститут виборчого
права, Програма сприяння парламенту US AID [8].
На думку автора, зараз для нас головними є
європейські стандарти, передовсім - стандарти
ОБСЄ. Україні Конвенція СНД не потрібна, бо
це не європейські, а євразійські стандарти.
7. Звід правил належної практики виборів Єв
ропейської комісії за демократію через право
(Венеціанська комісія) 18-19 жовтня 2002 року.
Ці засади становлять особливий аспект евро-
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пейської конституційної спадщини, який цілком
обґрунтовано можна назвати «загальноєвропей
ським досвідом в царині виборів», що включає
два аспекти. Перший - це міцні підвалини євро
пейської виборчої спадщини, а саме такі консти
туційні принципи виборчого права, як загальні,
рівні, вільні й прямі вибори шляхом таємного го
лосування. Другий - це те, що справді демокра
тичні вибори неможливі без дотримання певних
основоположних для демократичної держави, в
якій сповідують верховенство права, принципів таких, як повага до основних прав, стабільність
виборчого права й існування дієвих процесуаль
них гарантій. Тому наведений вище документ має
два складники: по-перше, в ньому йде мова про
визначення й практичні наслідки застосування
принципів європейської виборчої спадщини, а подруге, про умови, потрібні для їх застосування.
Хоча всі міжнародні стандарти виборів кла
сичні за своїм характером, але їх утілення в життя
ставить цілу низку питань, що заслуговують
уважного вивчення. На думку автора, найяскра
вішими та аргументованими є наступні моменти
дослідження.
> Механізм реєстрації кандидатів.
Автором проаналізовано механізм реєстрації
народних депутатів, його нормативне закріплення
та практична реалізація ЦВК від 26.11.05 по
30.12.05 та розгляд ЦВК повторно поданих заяв
до 9.01. Зокрема, зосереджена увага на поряд
ку відмови та порядку повторно поданих заяв.
Пункт другий частини першої статті 62 Зако
ну України «Про вибори народних депутатів»
передбачає, що: «1) ЦВК відмовляє в реєстрації
кандидата у депутати в разі: ... 2) відсутності або
неналежного оформлення документів...» При
цьому відсутні нормативно закріплені рекомен
дації до оформлення деяких документів, наприк
лад біографії. Хоча неодноразово ЦВК відмов
ляла в реєстрації на основі неналежного офор
млення цього документа.
Що говорить про наявність у законі фор
мальної, дискримінаційної перешкоди в ме
ханізмі реєстрації - винятковість повторного
представлення документів при відмовленні в
реєстрації за підставу невідповідного оформлен
ня документів, (ч. З Ст. 62) У всіх інших випад
ках не передбачено повторне подання заяви.
Жорсткий механізм реєстрації призводить до
таких можливих зловживань:
По-перше, відсутність або зникнення якогось
документа виключає повторне подання заяв на
реєстрацію кандидатів.
По-друге, такий жорсткий формалізм ди
скваліфікації кандидатів надає можливість.
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Звертаю увагу читачів на той факт, що поняття
«через невідповідне оформлення документів»
(частина 3 ст. 62), включає в себе у повному
обсязі зміст п. 2 ч. 1 ст. 62, а саме «відсутність
або неналежне оформлення документі».
Тобто саме відсутність або неналежне
оформлення документів законодавець вважає
невідповідним оформленням поданих доку
ментів, оскільки і у разі відсутності якогось до
кумента, і у разі неналежного оформлення будьякого документа, мова йде про невідповідність
поданих документів. Термін «невідповідне офор
млення документів» у цьому разі означає невід
повідне оформлення документів вимогам ст. 58.
З вищевикладеного можна зробити висновок,
що відсутність будь-якого обов'язкового для
реєстрації документа, передбаченого ч. 1 ст. 58
повинно вважатися як «невідповідне оформлен
ня документів», що, відповідно до ч. З ст. 62, є
підставою для повторного подання партією (бло
ком) заяви про реєстрацію кандидатів у депута
ти, включених у виборчий список партії (блоку).
Але, на жаль, ЦВК «тлумачить» положення
ст. 62 формалізовано, бюрократично і відкидає
представлену вище позицію.
> Рівне представництво у виборчих комісіях.
У місцевих виборах формування зокрема те
риторіальних виборчих комісій регулюється стат
тею 21 ЗУ «Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів», яка сфор
мована нечітко і заплутано, оскільки:
• не встановлено чітко спосіб формування
TBK при кількості подань до 15 у обмежуваль
них межах від 8 до 15,
• прямо не встановлений суб'єкт визначення
кількісного складу TBK. Але це випливає з ком
петенції місцевої ради.
Тобто незрозуміло, чи місцева рада має дія
ти простим включенням всіх належно поданих
кандидатур до складу чи має право встанови
ти кількісний склад TBK, що тягне за собою
можливість провести голосування для відбиран
ня кандидатур, яке буде суб'єктивним і надасть
можливість відкинути всі небажані кандидатури.
Висновки:
На сьогодні можна констатувати наявність
міжнародних виборчих стандартів, встановлених
на кількох рівнях: універсальному (міжнародно
му), регіональному (європейському) та субрегіональному (СНД).
Виборче законодавство України містить знач
ну кількість нечітких, двозначних норм, що
неприпустимо у виборчому праві, не повною
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мірою створює механізми для реалізації прин
ципів виборчого права, яких Україна зобов'яза
на дотримуватись за міжнародними договора
ми - в цих напрямах і повинна відбуватися імпле
ментація міжнародних стандартів виборів.

Ситуація з дотриманням прав людини є одним
із найважливіших критеріїв оцінки країни і в
політичному, і в економічному аспекті особливо
в контексті виконання Плану дій Україна-ЄС.
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