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Monitoring sytuacji przedwyborczej w Ukrainie (15.08.2012—15.09.2012)  

Proces wyborczy 

Orgnizacje społeczne i oficjalni obserwatorzy odnotowują liczne przypadki wykorzystywania tzw. 
zasobów administracyjnych i przekupywania wyborców w trakcie trwającej kampanii przedwyborczej.  
 

01.08.2012–04.09.2012        ______________________________________________________________ 

Sieć Obywatelska „Opora” nazwała Partię Regionów głównym sprawcą łamania zasad kampanii 
przedwyborczej w sierpniu 2012 roku. Zgodnie z rankingiem partii łamiących zasady wyborcze, według 
liczby incydentów w sierpniu, Partia Regionów zajmuje pierwsze miejsce, mając na koncie 188 przypadków 
łamania prawa wyborczego, na drugim miejscu znajdują się kandydaci, którzy sami zgłosili swoje 
kandydatury - 47 przypadów łamania zasad wyborczych, na trzecim miejscu - Partia Komunistyczna - 6 
przypadków. Wśród największych wykroczeń są wymienie – naciski ze strony urzędników i instytucji 
państwowych (zanotowano 109 incydentów we wszystkich regionach Ukrainy i 76 w okręgach 
większościowych), przekupywanie wyborców (103 przypadki w 23 obwodach i 82 okręgach) oraz zakłócanie 
działalności partii i kandydatów (58 incydentów w 20 obwodach i 38 okręgach). W ślad za informacją 
przekazaną przez „Oporę”, ze strony organów ścigania, Centralnej Komisji Wyborczej i uczestników procesu 
wyborczego, nie odnotowano właściwej reakcji na te wykroczenia.  

Źródło: 

http://oporaua.org/news/2255-pjatyj-zvit-za-rezultatamy-zagalnonacionalnogo-sposterezhennja-parlamentski-vybory-

2012-serpen 

 

20-29.08.2012_________________________________                  ________________________________ 

W obwodzie charkowskim, odesskim i na Krymie zanotowano przypadki rażącego łamania przepisów 
wyborczych: Partia Regionów umieszczała swoje symbole na budynkach państwowych i należących do 
organizacji. 29.08.2012 Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Valeriya Lutkovskaya odwiedziła 
obwód odesski, żeby sprawdzić informacje dotyczące umieszczania flag partyjnych na budynkach instytucji 
państwowych. V.Lutkovskaya odbyła spotkanie z szefem Odesskiej Obwodowej Administracji Państwowej 
Eduardem Matviychukiem, podczas którego wyraziła zaniepokojenie z powodu umieszczania flag 
partyjnych na budynkach należących do administracji.  

Źródła: 

http://tyzhden.ua/News/58253 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/08/29/6971663/ 
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21.08.2012            ____________________    _______________________________________ 

Ruch społeczny „Spilna Sprava” przedstawił oświadczenie w sprawie wykorzystywania szpitali 
państwowych do prowadzenia agitacji politycznej. Z inicjatywy szefa Odesskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej Eduarda Matviychuka została przeprowadzona akcja pod hasłem „Narodowe 
Badanie Lekarskie”, podczas której agitowano wyborców by głosowali na Partię Regionów i kandydatów 
prorządowych. Na ścianach szpitali i odzieży pracowników medycznych zostały umieszczone symbole 
Partii Regionów. W pomieszczeniach szpitalnych rozdawane były broszury agitacyjne.  

Źródło: 

http://www.spilnasprava.com/wp/?p=11268 

 

24.08.2012-01.09.2012  ______________________         _______________________________________ 

Zarejestrowano niezgodne z prawem przypadki przekupywania wyborców poprzez wykorzystanie 
młodzieży do prowadzenia agitacji politycznej. 24.08.2012 kandydat na deputowanego David 
Zhvaniya podarował jednej ze szkół ogólnokształcących w obwodzie odesskim 275 kompletów 
szkolnych mundurków. 01.09.2012 Odesski Sąd Apelacyjny ocenił te działania jak przekupywanie 
wyborców. Również 01.09.2012 w obwodzie kijowskim (m. Biała Cerkiew) deputowany z ramienia partii 
„Bat`kivshchina” Vitaliy Chudnovskiy rozdawał prezenty uczniom. Zaś w szkole Nr 3 w mieście Irpen w 
obwodzie kijowskim, deputowany z ramienia Partii Regionów Piotr Melnik rozdawał wydane za 
państwowe pieniądze książki, lecz w paczkach ze swoim nazwiskiem i symbolami. 

Źródła: 

http://podrobnosti.ua/criminal/2012/09/02/855661.html 

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_byutovec-razdal-podarki-shkolnikam-v-okruge-v-beloj-cerkvi/453661 

 

27.08.2012-06.09.2012  ______________________         _______________________________________ 

Prokuratura Generalna zbada fakty nakłaniania studentów stołecznego uniwersytetu do oddania 
głosu na swojego rektora. 27.08.2012 przewodniczący stowarzyszenia obywatelskiego 
„Samozashchita” („Samoobrona”) Igor Dombrovskiy na konferencji prasowej poinformował, że rektor 
Państwowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej, kandydat Partii Regionów Piotr Melnik 
nakłania studentów do oddania na niego głosu. Co więcej, krewni studentów i pracowników 
uniwersytetu są nakłaniani do pobierania zaświadczeń uprawniających do głosowania i udawania się 
wraz z nimi na głosowanie do miasta Irpen – w okręgu wyborczym Nr 95, z którego kandyduje P. Melnik. 
06.09.2012 Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Zhanna Usenko-Chernaya 
wystąpiła do Prokuratora Generalnego z prośbą o sprawdzenie tych faktów. Z. Usenko-Chernaya 
zanotowała również dużą liczbę wyborców, którzy zamierzają czasowo zmienić miejsce zamieszkania, 
aby móc zagłosować w okręgu wyborczym Piotra Melnika.  

Źródła: 

http://gazeta.ua/articles/politics/_propiska-pid-kievom-regional-aktivno-zaselyae-okrug-svojimi-viborcyami/452679 

http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/3/6971977/ 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/09/6/6972191/ 

 

Reakcja społeczności międzynarodowej na sytuację polityczną na Ukrainie 

W związku z politycznym uzasadnieniem wyroków liderów opozycji, przedstawiciele Europarlamentu 
wyrażają wątpliwość, co do demokratycznego charakteru wyborów i apelują do władz o realizowanie 
zobowiązań podjętych wobec Unii Europejskiej. 
 

30.08.2012                      ______________________           _______________________________________ 

Władza ukraińska zniwelowała wspólne działania z Unią Europejską nad przygotowaniem kodeksu 
wyborczego. 30.08.2012 Tak oświadczył szef przedstawicielstwa UE w Ukrainie José Manuel Pinto 

http://www.spilnasprava.com/wp/?p=11268
http://podrobnosti.ua/criminal/2012/09/02/855661.html
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_byutovec-razdal-podarki-shkolnikam-v-okruge-v-beloj-cerkvi/453661
http://gazeta.ua/articles/politics/_propiska-pid-kievom-regional-aktivno-zaselyae-okrug-svojimi-viborcyami/452679
http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/3/6971977/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/09/6/6972191/
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Teixeira. Według jego słów, Ukraina zobowiązała się wobec UE do uchwalenia kodeksu wyborczego, 
który ustalałby zasady dla wszystkich przyszłych wyborów i nie pozwalał na tworzenie prawa dla 
każdych nowych wyborów w interesie tych, którzy znajdują się przy władzy. Jednak w 2011 roku władze 
ukraińskie zaprzestały działań nad kodeksem i pod osobistym kierunkiem Prezydenta Yanukovycha 
opracowały nowy system zgodnie, z którym 50% parlamentu jest wybierane w okręgach 
większościowych. Teixeira oświadczył, że w świecie demokratycznym nie ma kraju, w którym prezydent 
kraju podejmuje decyzję o systemie wyborczym.  

Źródło: 

http://www.pravda.com.ua/articles/2012/08/30/6971710/ 

 

20.08.2012-14.09.2012   _________________________________________________________________ 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Europarlamentu Elmar Brok 20.08.2012 oświadczył, 
że wybory parlamentarne na Ukrainie, w rzeczywistości można już uważać za niedemokratyczne. 
Jego zdaniem, mające politycznie uzasadnienie wyroki Y. Tymoshenko i Y.Lucenko, naciski na polityków 
opozycyjnych, zmniejszają szanse na wolne i uczciwe wybory parlamentarne. Polityk odnotował, że nie 
dostrzega żadnych kroków ze strony władz ukraińskich zmierzających do wykonania ostatniej rezolucji 
Europarlamentu dotyczącej Ukrainy.  

Sekretarz Generalny Rady Europy Tohrnbiorn Jagland 10.09.2012 oświadczył również, że przebywanie 
jednego z liderów opozycji w areszcie stanowi problem dla uznania wyborów parlamentarnych na 
Ukrainie. 

Komisarz Europejski Štefan Füle, szef MSZ Szwecji Carl Bildt i eurodeputowany Elmar Brok we 
wspólnym komunikacie ogłoszonym 14.09.2012 wyrazili ubolewanie, że dwaj ważni liderzy nie mogą 
wziąć udziału w wyborach z powodu procesów sądowych, które były niezgodne z międzynarodowymi 
standardami sprawiedliwego procesu sądowego. 

Źródła: 

http://tyzhden.ua/Politics/58229 

http://glavred.info/archive/2012/09/10/145033-6.html 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/09/14/6972762/ 

 

11.09.2012                       _________________________________________________________________ 

Unia Europejska chce widzieć postęp w ukraińskim selektywnym wymiarze sprawiedliwości, 
przeprowadzeniu uczciwych i wolnych wyborów, a także powrocie reform w ramach porządku dnia 
stowarzyszenia. Tak oświadczyła Wysoki Przedstawiciel UE do spraw polityki zagranicznej i polityki 
bezpieczeństwa Catherine Ashton, występując na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.  

Źródło: 

http://www.unian.ua/news/524470-es-hoche-bachiti-progres-v-ukrajini-i-stavit-u-priklad-moldovu.html  

http://www.pravda.com.ua/articles/2012/08/30/6971710/
http://tyzhden.ua/Politics/58229
http://glavred.info/archive/2012/09/10/145033-6.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/09/14/6972762/
http://www.unian.ua/news/524470-es-hoche-bachiti-progres-v-ukrajini-i-stavit-u-priklad-moldovu.html
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Wybory-2012 w Ukrainie: stosowanie nieuczciwych technologii 

Stosowanie nieuczciwych technologii wyborczych, 
nadużywanie finansów administracyjnych, liczne 
przypadki przekupywania wyborców, politycznie 
umotywowane wyroki liderów opozycji, a także 
naciski na media opozycyjne potwierdzają, że rząd 
nie spełnia swoich zobowiązań wobec Wspólnoty 
Europejskiej dotyczących zapewnienia uczciwych i 
demokratycznych wyborów. 

Praktycznie ani jedna kampania wyborcza w Ukrainie 
nie odbywa się bez zastosowania nieuczciwych 
technologii manipulacyjnych. Nie chodzi tu tylko o 
formalne naruszenia prawa wyborczego, ale ogólnie, 
o niski poziom moralny kampanii wyborczej. W 
pierwszym miesiącu po oficjalnym rozpoczęciu 
kampanii wyborczej "Wybory 2012" zanotowano 
prawie 300 przypadków naruszeń prawa 
wyborczego. 

Przyczyn należy upatrywać również w samym 
systemie wyborczym. Wiceszef Centralnej Komisji 
Wyborczej Andrey Magera wyjaśnia, że okręgi 
większościowe mają mniejszą liczbę wyborców, 
dlatego też wartość pojedynczego głosu wzrasta i 
kandydaci z okręgów większościowych są gotowi 
wszelkimi sposobami walczyć o każdego wyborcę. 
Ponadto, aby wygrać w regionach, wystarczy 
uzyskać nie bezwzględną większość głosów (ponad 
50%), lecz jedynie względną większość głosów [1].  

Metody walki partii rządzącej: przekupywanie 
wyborców i nadużywanie finansów 
administracyjnych 

W ciągu ostatniego półtora miesiąca zauważono 
tendencję wzrostową rankingu Partii Regionów. 
Również wzrosło nieznacznie poparcie dla "Ciosu" i 
Partii Komunistycznej. Jeśli porównamy dane z 
ostatnich badań socjologicznych firmy badawczej 
Research & Branding Group, Fundacji "Inicjatywy 
Demokratyczne", Grupy Socjologicznej Rating oraz 
innych, Partia Regionów uzyskała ponad 23%. 
Niezbyt oddalona od niej jest  Zjednoczona Opozycja 
z poparciem ponad 22% wyborców. Partia Vitaliya 
Klitschko "Cios" uzyskała około 10,5%, a Partia 
Komunistyczna - ponad 8,5%. Blisko progu 
wyborczego, wynoszącego 5%, są Partia "Ukraina-
Naprzód!" (prawie 4%) oraz "Wolność" (3,8%). 

Można przypuszczać, że polepszenie wyniku partii 
rządzącej w rankingu było spowodowane szerokim 
wykorzystaniem zasobów administracyjnych. Bo 
przecież w rankingu partii łamiących prawo wyborcze 
pierwsze miejsce zajmuje Partia Regionów, która ma 

już na koncie prawie 200 naruszeń. Dla porównania, 
Partia Komunistyczna naruszyła prawo wyborcze 6 
razy, a Zjednoczona Opozycja - 4. 

Popularną metodą jest przekupywanie wyborców za 
pomocą paczek żywnościowych lub przedmiotów. 
Tylko w zeszłym miesiącu Sieć Obywatelska "Opora" 
zanotowała 103 przypadki przekupywania wyborców 
w 23 obwodach Ukrainy [2]. Szef Komitetu 
Wyborców Ukrainy Oleksandr Chernenko uważa, że 
bezpośrednie przekupywanie wyborców jest 
najbardziej niebezpieczne dla procesu wyborczego. 
Teraz staje się zjawiskiem masowym i może 
prowadzić do tego, że w niektórych punktach 
wyborczych wybory po prostu będą kupione. Ekspert 
uważa, że w tych wyborach głosujący są bardzo 
interesowni. Ludzie są rozczarowani brakiem 
godnych kandydatów, i gotowi są głosować na tych, 
którzy przynajmniej płacą pieniądze [3].   

Nadużycie finansów administracyjnych szczególnie 
szeroko stosowane jest na poziomie lokalnym. Na 
przykład, szefowie regionalnych administracji 
państwowych otwarcie popierają kandydatów Partii 
Regionów i razem z nimi biorą udział w oficjalnych 
wydarzeniach. Szefowie przedsiębiorstw zmuszają 
robotników do głosowania na Partię Regionów i do 
prowadzenia kampanii na jej rzecz w czasie godzin 
pracy, co jest praktykowane np. przez administrację 
Połtawskiego GOK [4].  Również dziennikarze kanału 
telewizyjnego  TVi poinformowali, że Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej zebrało 12.000 
"pracowników socjalnych", którzy otrzymują 
wynagrodzenie z budżetu państwa, a agitują na rzecz 
Partii Regionów. Rozpoczęcie i zakończenie 
finansowania pracy tych ludzi zbiega się z 
początkiem i końcem kampanii wyborczej [5].  
Wicepremier Sergey Tigipko całkowicie zaprzeczył 
tej informacji.  

Nadużywanie zasobów administracyjnych ma 
również swoje odzwierciedlenie w tym, że projekty 
władz lokalnych, które są finansowane z budżetu 
państwa, są przedstawiane jako osobiste osiągnięcia 
poszczególnych kandydatów. Na przykład, syn 
premiera Nikolaya Azarova, kandydat na posła 
Aleksey Azarov, wraz z Przewodniczącym Donieckiej 
Obwodowej Administracji Państwowej Andreyem 
Shishatskim dokonali uroczystego otwarcia 
gazociągu, wybudowanego z pieniędzy publicznych. 
[6] Otwarciu towarzyszyła agitacja na rzecz partii 
rządzącej. Inny przykład - kandydat na posła David 
Zhvaniya w Obwodzie Odesskim prowadził 
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kampanię na rzecz Partii Regionów i rozdał 
listonoszom 130 rowerów, zakupionych ze środków 
budżetowych [7]. 

Naciski władzy na społeczeństwo i dziennikarzy 

Szeroko nagłośnione były przypadki przymuszania 
do głosowania i sprowadzania wyborców z innych 
okręgów. Obecna ustawa umożliwia wyborcom 
zmianę miejsca głosowania i zagłosowania na 
kandydatów z okręgów większościowych w 
okręgach, w których nie mieszkają. W sierpniu 2012 
roku media podały do wiadomości publicznej 
szokujące informacje o przymuszaniu studentów 
stołecznego Narodowego Uniwersytetu Państwowej 
Służby Podatkowej do głosowania na Rektora Piotra 
Melnika.  Przymuszani byli również krewni 
studentów. Znaczące jest to, że już ponad 900 
wyborców z innych okręgów wyraziło chęć 
głosowania w okręgu Piotra Melnika. Jest wiele osób, 
które chcą głosować poza miejscem zamieszkania 
również w okręgu innego rektora - kandydata Partii 
Regionów Maksima Łutskiego (Narodowy 
Uniwersytet Lotniczy  Ukrainy) [8]. Kolejny przykład 
takich machinacji zgłosił  kandydat na posła 
ludowego partii "Cios" Igor Opadchiy. Twierdzi on, że 
kandydat na posła w jego okręgu nr 215, Galina 
Gerega, planuje sprowadzić na głosowanie do Kijowa 
10 000 pracowników dużej sieci handlowej 
"Epitsentr", której jest właścicielem [9].  

Gwałtowny wzrost liczby łamania praw dziennikarzy i 
pozwów sądowych przeciwko mediom potwierdzają  
dane comiesięcznego monitoringu wolności słowa, 
które przeprowadza Instytut Informacji Masowych. 
Wraz z przybliżaniem się wyborów, prawa 
dziennikarzy były łamane głównie poprzez 
utrudnianie im wykonywania obowiązków służbowych 
oraz cenzurę. Właśnie ze względu na cenzurę, z 
kanału telewizyjnego TV STB odeszła znana 
dziennikarka ukraińska Olga Komarova. Wyraziła ona 
niechęć do służenia interesom państwa [10]. Inny 
przykład: po tym, jak redaktor naczelny odesskiego 
kanału telewizyjnego "MІG" odmówił promowania 
wizerunku Partii Regionów, władze lokalne zablo-
kowały budżet kanału i dziennikarze nie otrzymali 
wynagrodzenia.  

Międzynarodowi obserwatorzy stanęli w obronie 
kanału opozycyjnego TVi, który pod koniec sierpnia 
2012 r. zaczął być wypierany z eteru. Duża liczba 
operatorów kablowych wyłączyła transmisję TVi we 
wschodnich regionach Ukrainy (gdzie dominujący 
wpływ ma partia rządząca) [11].  Ogólnie, jak 
stwierdził szef Komitetu  "Równość szans" Aleksandr 
Chekmyshev, w segmencie wyborczym mediów 

zdecydowanie dominuje Partia Regionów. Tylko 
media internetowe mogą pochwalić się wysoką 
jakością przekazywanych informacji [12].  

Wśród innych naruszeń, udokumentowanych przez 
obserwatorów międzynarodowych i organizacje 
pozarządowe, warto wymienić łamanie zasad 
umieszczania reklamy zewnętrznej oraz anty-
reklamę, mającą na celu zdyskredytowanie 
przeciwników politycznych. Według danych 
Europejskiej Sieci Organizacji Monitorujących 
Wybory (ENEMO), Partia Komunistyczna prowadzi 
swoją kampanię za pomocą oficjalnych plakatów 
rozmieszczonych w kijowskim metrze. Również w 
Łucku Partia "Wolność" umieszcza plakaty na 
przystankach autobusowych, a kandydaci Partii 
Regionów dopuszczają się takich naruszeń w wielu 
obwodach [13]. 

Partia "Cios" Vitaliya Klitschko również donosi o 
masowym niszczeniu reklamy zewnętrznej partii. 
Poinformowała ona, że w całej Ukrainie agencje 
reklamowe, które zawarły umowy z partią o 
umieszczaniu reklamy zewnętrznej, skarżą się na 
presję ze strony władz lokalnych [14].  Partia  Vitaliya 
Klitschko  wielokrotnie zgłaszała przypadki 
kontragitacji i stosowania "czarnego PR" pod 
adresem partii. 

Brak sprzeciwu społecznego wobec naruszeń 

Należy zauważyć, że masowe stosowanie 
nieuczciwych technologii w wyborach świadczy nie 
tylko o niskim poziomie kultury politycznej, ale również 
o słabym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Rzeczywiście, w większości przypadków sami 
obywatele z chęcią dają się zmanipulować, oczekując 
od partii pieniędzy lub prezentów. Na przykład, 
wyborcy w Mariupolu biją się o bezpłatne parasole od 
Partii Regionów [15]. Dlatego politycy pozwalają 
sobie na następujące stwierdzenia: nie ma nic złego 
w używaniu środków administracyjnych, ponieważ 
korzystają na tym ludzie [16]. 

Tylko 14% Ukraińców wierzy w uczciwe wybory [17].  
Ponadto społeczeństwo ukraińskie, w 
przeciwieństwie do europejskiego, traktuje 
nieuczciwe metody walki politycznej jako normę. 
Politycy nie czują odpowiedzialności politycznej za 
swoje działania, i dlatego nadal grają w "brudne" gry. 

Dzięki pracy obserwatorów obywatelskich i 
międzynarodowych podczas wyborów 
parlamentarnych w Ukrainie, przypadki nieuczciwych 
technologii wyborczych były szeroko nagłaśniane, co 
spowodowało reakcję Centralnej Komisji Wyborczej i 
Prokuratury Generalnej.  



 

[ 6 ] www.odfoundation.eu 

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wyrazili 
wątpliwość w demokratyczny charakter wyborów i 
wezwali władze do wypełnienia swoich zobowiązań 
wobec Unii Europejskiej. Jest to związane nie tylko z  
naruszeniem prawa wyborczego, ale również z 
politycznie umotywowanymi wyrokami liderów 
opozycji - Yulii Tymoshenko i Yuriya Lutsenko. Swój 
żal z powodu tego, że dwoje wybitnych przywódców 
opozycji nie może brać udziału w wyborach, wyrazili 
również przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmar 
Brok, Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn 
Jagland oraz inni eurodeputowani [18].  

Parlament Europejski wyśle delegację 15 członków, 
którzy będą obserwować wybory w Ukrainie. 
Delegacja PE będzie częścią Międzynarodowej Misji 
Obserwacyjnej Wyborów, w której skład wejdą 
również przedstawiciele Biura Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, OBWE i NATO.  

Głośne przypadki naruszeń w trakcie kampanii 
wyborczej każą wątpić w legalność wyborów. 
Dlatego ważna jest współpraca ukraińskiego i 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowaniu wykonywania  przez władze 
ukraińskie zobowiązań podjętych wobec Unii 
Europejskiej. Wiele zależy również od samego 
społeczeństwa ukraińskiego, bo przecież to właśnie 
ono powinno wywierać presję na rząd, aby ratować 
demokrację. Tak myśli również były sekretarz stanu 
USA Condoleezza Rice: "Wierzę w moc instytucji 
demokratycznych, ale wierzę także w siłę głosów 
ludzi. Cały świat przygląda się sprawie Tymoshenko 
oraz  kolejnym wyborom parlamentarnym, które 
odbędą się w następnym miesiącu" [19].  
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