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РЕЗЮМЕ
Забезпечення участі жителів окупованих територій у загальнонаціо-
нальному виборчому процесі, демократичність і законність виборів за 
участю виборців з непідконтрольних територій, на яких були б дотри-
мані базові умови чесного і вільного голосування в умовах невиріше-
ного конфлікту, вимагають від України розробки особливих процедур і 
правил.

Аналіз усього спектра практики Молдови та Грузії щодо організації ви-
борчого процесу для громадян, які мають право голосу, але живуть на 
непідконтрольних конституційній владі територіях, виявив як низку пра-
цюючих рішень, так і існування великого переліку проблемних моментів 
і практик.

Ключові особливості організації виборів для мешканців окупованих 
територій:

Молдова і Грузія не організують і не проводять голосування безпо-
середньо на окупованих територіях. Також Кишинів і Тбілісі не про-
водять вибори до органів місцевої влади на непідконтрольних тери-
торіях і не визнають органи де-факто влади, які там діють.

Таким чином, досвід цих двох країн Україна не може використовувати 
як зразок для організації виборів на окупованій території до її реінте-
грації, однак накопичені ними за кілька десятиліть досвід і практичні 
рішення можуть бути використані в дискусії про можливість прове-
дення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу.

Організація голосування жителів окупованих територій забезпечу-
ється в Молдові і Грузії тільки на підконтрольній території. У Молдо-
ві з часом прийшли до рішення виділяти окремі виборчі дільниці для 
мешканців Придністров’я.
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Наразі увесь процес голосування жителів окупованих територій у 
Молдові регулюється спеціальними нормами виборчого законодав-
ства, підзаконних актів та рішень органів влади усіх рівнів. Ці підходи 
могли б бути вивчені з точки зору можливості імплементації в Україні.

На окупованій території неможливо провести повноцінну виборчу 
кампанію під час загальнонаціональних виборів до центральних ор-
ганів влади.

Українські партії і політики, як відомо, також не можуть без обмежень 
вести кампанію ні в Криму (контроль над яким Росія не приховує), ні в 
ОРДЛО, причиною чого часто називають те, що на Донбасі триває га-
ряча фаза конфлікту. Однак, як показує досвід Молдови і Грузії, навіть 
у разі замороженого конфлікту і відсутності бойових дій протягом де-
сятків років повномасштабна виборча кампанія на непідконтрольних 
конституційній владі територіях залишається неможливою.

Навіть у Придністров’ї, де вже 28 років немає збройного протисто-
яння і регіон до певної міри інтегрований у Молдову в економічному 
плані і в частині міжлюдських контактів, молдовські кандидати і пар-
тії так само не можуть вести не лише повноцінну, але навіть мінімаль-
но достатню виборчу кампанію.

На окупованих територіях відсутні свобода слова, політичний 
плюралізм, однак має місце одностороння пропаганда. Така ситу-
ація, доповнена неможливістю реальної конкуренції, вочевидь пору-
шує права виборців на окупованих територіях і ставить під сумнів де-
мократичність виборчого процесу навіть при проведенні голосування 
за межами непідконтрольних територій.

Ні Молдова, ні Грузія досі не вирішили цю проблему. Однак молдов-
ські політики і експерти постійно заявляють про її існування, хоча і 
підкреслюють, що це не є підставою позбавляти громадян з непід-
контрольних територій виборчого права.
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Неможливість контролю за дотриманням норм закону під час вибор-
чого процесу на окупованих територіях з боку конституційної влади 
країни може призвести до безкарного поширення практики «торгів-
лі голосами» виборців з цих регіонів.

За даними ЗМІ та міжнародних спостерігачів, така ситуація набула 
наймасовішого характеру на парламентських виборах у Молдові 2019 
року.

Запобігти подібним махінаціям на непідконтрольній території, воче-
видь, центральна влада не може. Тому легітимність усього виборчого 
процесу в подібних регіонах опиняється під питанням. Для України 
ця проблема є надзвичайно актуальною і потребує вирішення, інак-
ше виборці на окупованих територіях можуть бути втягнуті в схеми 
«скупки голосів».

Загалом досвід Молдови і Грузії щодо забезпечення реалізації права го-
лосу для виборців, що живуть на непідконтрольних територіях, свідчить 
про неповне дотримання виборчих прав громадян, що обумовлено не-
здатністю забезпечити проведення кампанії і голосування відповідно до 
принципів демократичних виборів.

На сьогодні міжнародні інститути не пропонують готового вирішення 
проблеми забезпечення вільних і демократичних виборів на окупованих 
територіях. Ймовірно, трьом країнам – Молдові, Грузії та Україні – дове-
деться шукати однотипне рішення, що відповідає стандартам демокра-
тії і свободи вибору.

Для повноцінного забезпечення реалізації прав своїх громадян, що ма-
ють право голосу і живуть у Криму і в ОРДЛО, і проведення демократич-
них виборів Україні треба врахувати всі проблемні моменти і труднощі. 
Інакше демократичність і легітимність усього виборчого процесу може 
бути поставлена під загрозу.
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МОЛДОВА
Вибори, які проводяться де-факто владою Придністров’я, офіційний 
Кишинів не визнає. Голосування на окупованих територіях Республіка 
Молдова (далі також РМ) не організує.

Громадяни Республіки Молдова – мешканці непідконтрольної території, 
Придністров’я – мають право і можливість брати участь у загальнонаці-
ональних виборах в РМ.

«Ми як держава дали їм громадянство – тому ми повинні забезпечити їм 
можливість взяти участь у виборах», – пояснює Іон Маноле, виконавчий 
директор асоціації Promo-LEX, яка здійснює спостереження за вибора-
ми, а також займається питаннями Придністров’я1.

Однак проголосувати придністровці можуть тільки на підконтрольній 
владі Молдови території.

Одна з відмінностей Придністровського конфлікту від України та Грузії 
– те, що ані під час його гарячої фази на початку 1990-х, ані після того не 
було масового переселення мешканців регіону на підконтрольну части-
ну Молдови, тому там йдеться перш за все про організацію голосування 
громадян Молдови, які фактично проживають у невизнаній «Придні-
стровській Молдавській Республіці», а не тимчасово переміщених осіб. 
Однак фактично ці норми визначають також правила голосування для 
переселенців, оскільки в Молдові все ж є ті, хто вчиться, працює або 
тимчасово проживає на території, підконтрольній конституційній владі, 
зберігаючи при цьому реєстрацію за придністровською адресою.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/10/29/7115864/
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ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
Хоча громадяни Молдови, які живуть на непідконтрольній території, у 
Придністров’ї, завжди мали право голосувати на молдовських виборах, до-
недавна вони не виявляли активності в реалізації цього права. Влада в Ти-
располі не сприяла молдовським виборцям, які живуть на її території, і свого 
часу навіть перешкоджала їхньому волевиявленню.

Однак останніми роками ситуація змінилася, розповідає дослідження  
видання NewsMaker (Молдова) та «Європейської правди»2. 

Різке підвищення активності виборців із Придністров’я було вперше за-
фіксовано на президентських виборах 2016 року. У Молдові тоді прохо-
дили вибори президента, у фінал вийшли Мая Санду і Ігор Додон, який пе-
реміг.

У другому турі виборів 2016 року явка придністровських виборців була ви-
щою, ніж будь-коли раніше – на дільниці прийшли 16,7 тис. осіб (для по-
рівняння, в першому турі проголосували 6,9 тис. осіб, на парламентських 
виборах 2014 року – 9,3 тис., у попередні роки – ще менше).

Саме тоді в ЗМІ стали з’являтися перші повідомлення про те, що мешкан-
ців Придністров’я організовано доставляли на дільниці. Після оголошення 
результатів другого туру були навіть протести у Кишиневі: мітингувальники 
вимагали провести заново другий тур виборів, посилаючись на те, що жи-
телів Придністров’я привозили голосувати за Ігоря Додона. Однак голоси 
придністровців тоді не стали вирішальними – Додон переміг Санду з пере-
вагою майже в 67,5 тис. голосів, і ситуація заспокоїлася.

На парламентських виборах 2019 року голосування мешкан-
ців Придністров’я було ще активнішим. Тоді пройшли перші в іс-
торії Молдови вибори за змішаною системою, коли половину де-
путатів обирають за списками, а половину – в одномандатних 
округах, і для виборців Придністров’я вперше виділили два округи.  
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https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/30/7117079/
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Кількість придністровців, які приїхали в 2019 році голосувати в Молдову, 
зросла більш ніж удвічі навіть у порівнянні з рекордним 2016-м. У виборах 
взяли участь близько 37 тис. виборців з Придністров’я, що склало 2,6% від 
загальної кількості тих, хто проголосував.

Також тоді для придністровців вперше відкрили окремі дільниці для голо-
сування на підконтрольній Кишиневу території. Таких дільниць було 47. На 
попередніх виборах у виборців Придністров’я була можливість голосувати 
на звичайних дільницях, де їх вносили в додаткові списки, однак у разі висо-
кої явки таких виборців це створювало проблеми в низці населених пунктів 
поблизу адмінкордону з непідконтрольним регіоном, де кількість придні-
стровських виборців в рази перевищувала кількість місцевих жителів.

Вибори 2019 року на придністровських дільницях запам’яталися також без-
прецедентним для Молдови підвезенням виборців. «Цілий день між Прид-
ністров’ям і Молдовою курсували десятки, якщо не сотні мікроавтобусів і 
автобусів, які привозили людей із Придністров’я на виборчі дільниці на підкон-
трольній Кишиневу території, а після того, як ті проголосували, – відвозили 
назад», – зазначає дослідження NewsMaker. Лунали звинувачення у підкупі 
виборців.

Фото: EAST NEWS
Члени виборчої комісії готують дільницю до голосування в першому 
турі виборів президента Молдови. 31 жовтня 2020 р.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/30/7117079/
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Ці дані підтверджує і спільна заява кількох міжнародних місій зі спосте-
реження за виборами в Республіці Молдова – Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ і 
ПАРЄ. «Було помічене масштабне перевезення виборців з Придністров’я, 
і поліція почала розслідування того, чи платили кому-небудь з них для 
того, щоб вони голосували», – констатували спостерігачі у заяві від  
24 лютого 2019 року3. Про якісь наслідки цього розслідування невідомо.

Варто зауважити, що за партійними списками більшість придністров-
ців, які проголосували на тих виборах, підтримали соціалістів, однак за 
мажоритарними округами вони обрали маловідомих на той момент 
«незалежних кандидатів», які насправді були близькі до правлячої тоді 
Демократичної партії. (Колишній лідер Демпартії, олігарх Влад Плахотнюк 
залишив країну в 2019 році після втрати влади. Проти нього в Молдові 
висунуто обвинувачення у фінансових махінаціях і відмиванні коштів.)

Вважається, що команда Плахотнюка змогла домовитися з керівниц-
твом Придністров’я – бо без таких домовленостей масове голосування 
мешканців непідконтрольного регіону було б неможливим.
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https://www.osce.org/files/MLD%202019%20Parliamentary_PS_RU.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОСУВАННЯ  

БЕЗ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Попри те, що формально мешканці Придністров’я з молдовськими 
паспортами мали і мають право голосувати на виборах у Молдові, пов-
ноцінної виборчої кампанії в регіоні молдовські політики ніколи не 
проводили, в тому числі її не було і в 2019 році, коли два «незалежних 
кандидати» отримали переважну більшість голосів.

Не було можливості для агітації і на президентських виборах 2020 року, 
на що звертали увагу як експерти і журналісти, так і учасники виборчого 
процесу. На першій своїй пресконференції після обрання президентом 
Молдови про цю проблему говорила Мая Санду. «Мене вразило, що люди 
приїхали брати участь у виборах, хоча ми не можемо їздити туди і агіту-
вати», – заявила Санду4.

Іон Маноле, виконавчий директор Promo-LEX, описуючи в інтерв’ю «Єв-
ропейській правді» проблеми інформаційної картини регіону, не лише 
ставить під сумнів усвідомлений вибір жителів Придністров’я під час 
виборів у Молдові через їхню, ймовірно, недостатню інформованість 
про кандидатів, а й відзначає, що мотив голосування у багатьох придні-
стровців «зовсім інший», ніж у мешканців підконтрольних уряду регіонів 
Молдови5.

«У Придністров’ї і медіа, і де-факто влада позиціонують Молдову як “іншу 
країну”... (Тому частина виборців) йдуть на вибори не тому, що це їхня кра-
їна, не для того, щоб люди в Молдові жили краще, щоб тут розвивалася 
економіка, демократія або права людини, – а тому, що хочуть обрати 
такого президента Молдови, який буде дружити з Росією і підкорятися 
Росії», – зазначив Маноле.
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https://www.youtube.com/watch?v=YIDeDyhaxcI
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/24/7116868/
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/24/7116868/
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Експерт, втім, підкреслює: у Придністров’ї є і ті, хто голосує з добро-
совісною мотивацією громадянина Молдови. Це підтверджують і ре-
зультати голосування, яке в регіоні не є одностайним. Так, у другому 
турі президентських виборів 2020 року близько 86% виборців з Прид-
ністров’я проголосували за проросійського кандидата Ігоря Додона, але 
14% – досить високий показник – підтримали Маю Санду.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ВИБОРІВ
Законодавство РМ на сьогодні визначає спеціальний порядок голосування 
жителів лівобережжя Дністра, а підзаконні акти регламентують процес 
волевиявлення. Кодекс про вибори Республіки Молдова містить спеціаль-
ні норми, присвячені організації виборів для мешканців непідконтрольної 
території6.

Так, стаття 32 визначає «особливості утворення та функціонування 
виборчих дільниць» і «дільничних виборчих бюро» «у разі парламентських, 
президентських виборів і республіканських референдумів для виборців 
населених пунктів лівобережжя Дністра (Придністров’я)».

Ключові положення статті:

Центральна виборча комісія відкриває виборчі дільниці для жителів 
Придністров’я на території Республіки Молдова, що є під конститу-
ційною юрисдикцією центральних органів влади, не пізніше ніж за 35 
днів до дня виборів.

При утворенні дільниць Центральна виборча комісія (ЦВК) враховує 
пропозиції Бюро політик з реінтеграції [місією Бюро є реалізація пріори-
тетів політики уряду в сфері реінтеграції країни, забезпечення координації 
роботи центральних органів державної адміністрації та проведення 
переговорного процесу щодо придністровського врегулювання7].  
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http://www.parlament.md/CadrulLegal/Codulelectoral/tabid/153/language/ru-RU/Default.aspx
https://gov.md/ru/advanced-page-type/biroul-politici-de-reintegrare
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Своєю чергою Бюро бере до уваги адміністративно-територіальний 
устрій (прим.: закон не уточнює, як саме), специфіку шляхів доступу і 
комунікацій.

Для жителів населених пунктів Придністров’я повинні бути відкриті 
окремі дільниці.

Членів дільничних виборчих бюро призначає орган місцевої влади за 
місцем відкриття дільниці.

Особливості утворення та функціонування дільничних виборчих бюро 
(аналог дільничних комісій у законодавстві України) для виборців Придні-
стров’я регулюються Центральною виборчою комісією.

Законодавець не має змоги заблокувати голосування за допомогою 
бюджетних важелів. Якщо в бюджеті, схваленому парламентом, не пе-
редбачені кошти на відкриття дільничних бюро для мешканців Придні-
стров’я, уряд зобов’язаний профінансувати їх з резервного фонду.

У статті 81, яка регламентує створення і роботу виборчих дільниць та 
дільничних виборчих бюро, зазначено, що

для виборчих дільниць, призначених для голосування жителів Прид-
ністров’я, Центральна виборча комісія утворює в Кишиневі окрему 
виборчу раду (аналог окружної виборчої комісії в українському законодав-
стві).

У статті 92 («Голосування») сказано, що

до відновлення конституційного контролю над населеними пунктами 
Придністров’я виборці, зареєстровані в цьому регіоні і включені до Дер-
жавного реєстру, можуть реалізувати своє виборче право на будь-якій 
виборчій дільниці, відкритій для мешканців Придністров’я.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЦВК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

ЖИТЕЛІВ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

Окрім рамкових норм закону про вибори, в Республіці Молдова органі-
зація і проведення голосування для жителів непідконтрольної території 
регламентується і підзаконними актами, в тому числі актами Центральної 
виборчої комісії, які діють тільки на час поточної кампанії. Для конкретики 
розглянемо, які рішення ухвалювала ЦВК при організації президентських 
виборів у листопаді 2020 року (перший тур – 1 листопада, другий тур –  
15 листопада).

Ще 19 лютого 2020 року, коли до виборів залишалося понад вісім місяців, 
а їхня точна дата ще не була визначена парламентом, ЦВК провела нараду 
з представниками Бюро політик із реінтеграції зі складу Державної канце-
лярії, Генерального інспекторату поліції, а також делегації Республіки Мол-
дова в Об’єднаній контрольній комісії (ОКК, тристоронній орган за участю 
представників Молдови, Придністров’я та Росії, що діє в демілітаризованій 
зоні8). Під час наради співрозмовники дійшли домовленості про створення 
міжвідомчої робочої групи, яка згодом займалася розробкою рішень щодо 
більшості поточних питань, які стосуються організації виборів.

До групи увійшли 11 членів: шість від Центральної виборчої комісії, два 
представники від делегації Республіки Молдова в ОКК, два представники 
від Бюро політик із реінтеграції і один представник Генерального інспекто-
рату поліції.

25 червня Центральна виборча комісія подала Бюро політик із реінтеграції 
і главам семи районів РМ, які мають шляхи сполучення з непідконтроль-
ним уряду лівим берегом Дністра (Флорешть, Резина, Кріулень, Дубесарь, 
Аненій Ной, Кеушень, Штефан Воде), попередній перелік виборчих діль-
ниць для голосування мешканців Придністров’я.  
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30 липня попередній перелік із зазначенням місць розміщення виборчих 
дільниць було розіслано примарам (мерам) населених пунктів, в яких Цен-
тральна виборча комісія планувала відкрити такі виборчі дільниці.

Відзначимо, що в окремих випадках місцева влада виступила проти 
відкриття дільниць для придністровців, проте центральна влада домогла-
ся, щоб рішення ЦВК було виконано. Детальніше про це – далі, в блоці 
«КОНФЛІКТИ».

Треба також зауважити, що в Молдові Центральна виборча комісія може 
давати доручення органам виконавчої влади. Так, 25 серпня 2020 року 
ЦВК ухвалила постанову «Про додаткові обов’язки деяких органів цен-
трального і місцевого публічного управління, деяких установ із забезпечення 
проведення в належних умовах виборів Президента Республіки Молдова від 
1 листопада 2020 року»9, в якій дала доручення цілій низці органів цен-
тральної влади і місцевого самоврядування, в тому числі Бюро політик із 
реінтеграції, Делегації РМ в ОКК і місцевим органам влади в Зоні безпеки 
уздовж адмінкордону з Придністров’ям, «вжити всіх можливих заходів» для 
сприяння, зокрема:

інформаційній кампанії з просування попередньої реєстрації громадян 
Республіки Молдова з Придністров’я з правом голосу;

інформуванню виборців з Придністров’я (в тому числі про час і місце 
голосування);

вирішенню потенційних проблем, які можуть виникнути в день виборів 
(наприклад, обмеження доступу до виборчих дільниць).

У низці випадків таке сприяння було радше декларативним. Це стосується, 
зокрема, інформаційних кампаній (детальніше – у блоці «СПИСКИ ВИБОР-
ЦІВ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ»). Однак у деяких випадках 
виконання іншими органами влади доручень ЦВК мало вирішальне зна-
чення – зокрема, для забезпечення доступу мешканців Придністров’я до 
місць голосування.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122960&lang=ru
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26 вересня 2020 року ЦВК своїм рішенням створила 42 дільниці для ви-
борців населених пунктів лівобережжя Дністра (Придністров’я), муніципія 
Бендер і деяких населених пунктів району Кеушень10.

По одній такій дільниці відкрили у двох найбільших містах Молдови, 
Кишиневі й Бельцях. Ці дільниці призначені для тих, хто лише формально 
прописаний у Придністров’ї, а живе в підконтрольній уряду частині Мол-
дови. Решта 40 розташовані в населених пунктах уздовж адмінкордону і 
призначені насамперед для тих придністровців, хто виїхав на підконтроль-
ну конституційній владі територію спеціально заради голосування.

Фото: Сергій Гапон /AFP/East News
Черга людей, які їдуть на вибори, на придністровському «прикордонному контролі» на адмінкордоні 
регіону. 15 листопада 2020 р.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123758&lang=ru
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Список дільниць для голосування громадян  
Республіки Молдова з Придністров’я, що мають право голосу  
(збережена стилістика оригіналу):  
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Усі наведені в переліку населені пункти розташовані на території, контро-
льованій Кишиневом.

Як і передбачає Кодекс про вибори РМ (див. блок «ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 
ВИБОРІВ»), для координації та нагляду за роботою 42 «придністровських» 
дільничних виборчих бюро в Кишиневі було створено спеціальну Окружну 
виборчу раду.

Окрім цього, ЦВК закликала національних і міжнародних спостерігачів, а 
також Об’єднану контрольну комісію простежити за мирним проведенням 
виборчого процесу на виборчих дільницях для Придністров’я.

Таким чином, за підсумками тривалої і скрупульозно проведеної проце-
дури для виборців з Придністров’я на виборах президента Молдови в 
листопаді 2020 року було відкрито 42 виборчі дільниці у 22 населених 
пунктах Зони безпеки, в Кишиневі і Бельцях, а органи влади Республіки 
Молдова отримали доручення і зобов’язалися забезпечити безпере-
шкодний доступ придністровців з молдовським громадянством, які 
мають право голосу, до місць голосування.

05
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СПИСКИ ВИБОРЦІВ  

НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ

У суспільстві і політичних колах Молдови немає одностайної підтримки 
прописаного в законодавстві підходу.

Зокрема, 2020 року створення 42 дільниць для мешканців 
придністровського регіону намагалися оскаржити в судовому порядку. 
Лідер однієї з ключових опозиційних партій «Платформа Гідність і 
правда», кандидат на посаду президента РМ Андрей Нестасе звертався 
до суду з позовом проти відповідного рішення ЦВК. На його думку, 
кількість дільниць для жителів Придністров’я мала бути скорочена. 
Однак суд визнав заяву Нестасе необґрунтованою, зазначає звіт місії 
БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами11.

Варто зазначити, що офіційна кількість виборців, які проживають у 
Придністров’ї, може бути неточною.

Система реєстрації виборців у Республіці Молдова ґрунтується на 
інформації, взятій із Державного реєстру населення. Брати участь у 
голосуванні мають право громадяни, які досягли на день голосування 
18 років, і старші, якщо вони не позбавлені виборчих прав за 
рішенням суду. Централізований Державний реєстр виборців (ДРВ) 
підтримується і оновлюється Центрвиборчкомом.

На 8 жовтня ДРВ включав 3 287 140 виборців, в тому числі  
256 203 виборці, що проживають у населених пунктах Придністров’я, 
йдеться у проміжній доповіді місії БДІПЛ ОБСЄ12. Це приблизно на 
26 тис. більше, ніж на парламентських виборах 2019 року. Однак це 
не означає зростання населення регіону. За даними ЦВК Молдови, 
зростання номінального числа виборців пояснюється як продовженням 
паспортизації жителів Придністров’я, так і обмеженою інформацією 
про померлих виборців на цій території.  
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https://www.osce.org/files/f/documents/9/5/469092_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/3/466965.pdf
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Кілька співрозмовників місії ОБСЄ вказали на проблему 
адміністративної складності з отриманням документів для видалення 
зі списку померлих виборців, які живуть у Придністров’ї.

Кодекс про вибори передбачає, що для визначення населених пунктів 
і кількості виборчих дільниць для мешканців Придністров’я мають 
бути враховані кількість виборців, які проголосували на попередніх 
виборах, кількість виборців, які попередньо зареєструвалися для участі 
у виборах, а також кількість виборців з Придністров’я в Державному 
реєстрі виборців. Однак найбільше значення на цьогорічних виборах 
надавалося останньому критерію, стверджують у ЦВК.

Це пов’язано насамперед з тим, що передбачена законом ідея про 
попередню реєстрацію виборців із непідконтрольної території, які 
мають намір голосувати, не спрацювала.

Виборці з Придністров’я мали можливість виявити свій інтерес до 
участі у виборах, заздалегідь зареєструвавшись онлайн, для чого 
працювало кілька спеціальних сервісів, відкритих на сайтах державних 
структур, а також спеціальний сайт на сервері ЦВК (inregistrare.cec.md). 
Ці ж сервіси для реєстрації працювали і для представників діаспори.

Передбачалося, що попередня реєстрація дозволить точніше 
визначити місця, де треба відкривати спецдільниці як для 
придністровців, так і для виборців, які виїхали за кордон. Однак тільки 
161 виборець з Придністров’я скористався цією можливістю, тоді як 
серед представників діаспори зареєструвалися майже 60 тис. осіб.

Важливим фактором в умовах пандемії 2020 року стало те, що в 
період проведення попередньої реєстрації виборців де-факто влада 
Придністров’я практично повністю закрила в’їзд і виїзд з регіону, 
обґрунтувавши це рішення пандемією COVID-19. Від початку літа 
2020 року перетнути адмінкордон було можливо лише на підставі 
індивідуального спецдозволу. Попри це, конституційна влада Молдови 
вела підготовку до голосування, розраховуючи на те, що Тирасполь 
зробить виняток для виборів.

https://inregistrare.cec.md
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Саме так і сталося: рівно за місяць до першого туру виборів де-факто 
влада Придністров’я ухвалила рішення, що місцеві жителі, які мають 
молдовські документи, зможуть вільно виїхати за межі регіону, щоби 
проголосувати на дільницях, які відкриють для них на правому березі 
Дністра13. При цьому де-факто влада Придністров’я повідомила, 
що умовою для зворотного в’їзду без карантинних обмежень є 
штамп про голосування, який згідно з молдовським законодавством 
проставляється в ідентифікаційні документи виборця при отриманні 
бюлетеня.

Фото: Сергій Сидоренко / Європейська правда
Черга виборців до дільниці у Варниці, створеній спеціально для голосування жителів Придністров’я. 
15 листопада 2020 р

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/10/1/7114919/


22 Вибори за участю непідконтрольних територій

ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ
Досвід Молдови доводить, що порушення, типові для пострадянських 
країн, в разі голосування жителів непідконтрольних територій можуть 
бути більш масовими.

БДІПЛ ОБСЄ у звіті попередньої оціночної місії, яка відвідала Молдо-
ву 17-21 серпня 2020 року, відзначало, що на зустрічах «низка партій 
висловили стурбованість обмеженнями щодо передвиборчої кампанії у 
Придністров’ї і ймовірним підкупом виборців і організацією проїзду вибор-
ців, які проживають у регіоні, на користь певного кандидата»14.

Авторитетні молдовські ЗМІ писали про стурбованість команди опо-
зиційного кандидата від проєвропейської партії «Дія і солідарність» Маї 
Санду щодо імовірності повторення ситуації минулих років, коли масо-
во привозили виборців з лівого берега Дністра на дільниці, відкриті для 
них у Зоні безпеки, де ті голосували за певного кандидата – традиційно 
за більш проросійського15. На виборах у листопаді 2020 року таким 
кандидатом був головний опонент Санду, один із фаворитів виборчих 
перегонів, чинний президент Молдови Ігор Додон.

На вимогу представника опозиційного кандидата Маї Санду Централь-
на виборча комісія Молдови заздалегідь ухвалила рішення, спрямовані 
на запобігання можливим порушенням – зокрема, організованому 
підвезенню виборців. Так, за 11 днів до першого туру ЦВК заборонила 
організацію доставки виборців на дільниці в день президентських вибо-
рів транспортом з кількістю пасажирських місць понад вісім16.

А напередодні виборів у ЦВК конкретизували своє рішення, повідомив-
ши, що в день голосування з 7:00 до 21:00, тобто в період, коли відкриті 
виборчі дільниці, по всій території країни взагалі заборонено рух тран-
спортних засобів з кількістю місць більше восьми, за винятком рейсових 
автобусів. У Комісії запевнили, що МВС готове штрафувати порушників 
цієї заборони, а також повідомлятиме про кожний випадок у ЦВК17.

06

https://www.osce.org/files/f/documents/c/8/463023_0.pdf
https://moldova.europalibera.org/a/30945166.html
https://newsmaker.md/rus/novosti/tsik-zapretil-podvoz-izbirateley-k-uchastkam-dlya-golosovaniya/
https://a.cec.md/ro/in-ziua-scrutinului-prezidential-din-1-noiembrie-2020-cec-2781_97979.html
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«Щоб уникнути підвезення виборців до виборчих дільниць, у день виборів 
дозволяється пересування територією країни тільки транспорту, міст-
кість якого не перевищує восьми осіб, і автотранспорту, який здійснює 
регулярні рейси. Забороняється організовувати підвезення виборців до 
виборчої дільниці. Забороняється перевозити виборців на виборчі дільни-
ці на автобусах і автомобілях», – йдеться у роз’ясненні ЦВК.

Втім, спостерігачі стверджують, що цілком запобігти організовано-
му підвезенню не вдалося. У день виборів лунали заяви про те, що з 
Придністров’я виборців організовано возили легковими автомобілями, 
які формально не підпадали під заборону. Місія Promo-LEX зі спостере-
ження за виборами, описуючи порушення під час другого туру виборів 
15 листопада 2020 року, у своїй доповіді повідомила про 21 випадок, 
«що можна інтерпретувати як організоване перевезення виборців» з 
придністровського регіону18. За даними спостерігачів, були задіяні при-
наймні 81 автомобіль, два мікроавтобуси, три автобуси.

Також за підсумками другого туру спостерігачі Promo-LEX повідомля-
ють про 22 «випадки або чутки» про надання винагороди виборцям, 
які переважно голосували на дільницях для придністровського регіо-
ну. Спостерігачі Promo-LEX зафіксували 20 повідомлень про надання 
матеріальної або грошової винагороди виборцям і два повідомлення 
про грошову винагороду водіям автотранспортних засобів, що перево-
зили виборців. Варто відзначити, що у звіті Promo-LEX не уточнюється, 
наскільки тверді докази порушень вони мають у своєму розпорядженні; 
звіт включає як звинувачення опонентів у ЗМІ, так і випадки, зафіксова-
ні безпосередньо спостерігачами.

Політики і ЗМІ також наводили аргументи про практику підкупу вибор-
ців, публікуючи відео. Однак ці повідомлення не були масовими, а їхня 
достовірність не була доведена.

https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/11/Raport_8_APr_EDay_15.11.2020-in-RUS.pdf
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КОНФЛІКТИ
Ще на етапі організації виборчих дільниць місцеві ради кількох населе-
них пунктів Молдови вирішили відмовитися відкривати дільниці для 
голосування жителів Придністров’я. Свою відмову вони обґрунтовува-
ли епідемічними мотивами: у Придністров’ї, як вважається, масштаби 
епідемії COVID-19 – значно серйозніші, аніж на підконтрольній уряду 
території.

На цій підставі як мінімум п’ять населених пунктів Молдови, розташо-
ваних поруч із містами Придністров’я, в тому числі село Гура Бикулуй 
(найближче для частини мешканців Тирасполя), село Хаджимус (поруч 
із містом Бендери), а також місто Резина (поруч із містом Рибниця), 
оголосили, що виступають проти виборів на своїй території19.

Однак ці рішення місцевих рад були оскаржені як протизаконні, і зреш-
тою всі 42 «придністровські» дільниці були відкриті за запланованими 
адресами.

Ще однією проблемою – яка, втім, вирішилася у другому турі, – стало 
перешкоджання доступу придністровських виборців до виборчих діль-
ниць з боку активістів, а також конфлікти, які при цьому виникали.

Тільки в першому турі правоохоронні органи зафіксували 13 випад-
ків блокування проїзду до виборчих дільниць, при цьому найбільші 
проблеми виникли на дорозі, якою скористалися найбільше виборців 
– між Бендерами і Варницею20. Спостерігачі Promo-LEX за підсумками 
першого туру повідомили про принаймні шість випадків перешкод-
жання доступу виборців з придністровського регіону на підконтрольну 
конституційній владі Республіки Молдова територію або конфліктів, 
пов’язаних із цими виборцями21.

ЗМІ також інформували про блокаду доріг у Варниці і Резині опозиці-
йними політиками з команди Санду і ветеранами Придністровського 
конфлікту22.
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https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/11/Raport_6_APr_EDay_01.11.2020-in-RUS.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/11/Raport_6_APr_EDay_01.11.2020-in-RUS.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/2/7116016/
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Однак у другому турі поліція вже була готова до такого розвитку подій. 
На дорозі з Бендер до Варниці, де в день першого туру атмосфера була 
найбільш напруженою, при спробі протестувальників знову перекрити 
дорогу поліція задіяла спецпризначенців, які відтіснили незгодних і 
забезпечили вільний проїзд23.

Після прибуття спецпризначенців ситуація швидко заспокоїлася, 
обійшлося без застосування грубої фізичної сили і затримань, а за 
підсумками другого туру звіт Promo-LEX відзначив зниження кількості 
блокувань доріг до трьох зафіксованих випадкі24. Але все ж деякі екс-
перти вважають події, що відбулися, «тривожним сигналом».

«У 1992 році у нас практично не було конфлікту на рівні людей. Був 
спровокований конфлікт між Росією і Молдовою, а люди стали жертва-
ми. Але ворожнечі між мешканцями лівого і правого берегів від самого 
початку не було. А тепер конфлікти все частіше виникають також між 
людьми. Наприклад, блокада транспортного сполучення... показала, що 
конфлікт між людьми стає реальністю», – заявив в інтерв’ю «Європей-
ській правді» Іон Маноле, виконавчий директор Promo-LEX.

  

Фото: EAST NEWS
Поліцейські спецпризначенці заважають ветеранам війни у Придністров’ї блокувати дорогу, якою 
жителі Придністровського регіону їдуть на виборчу дільницю в селі Варниця в підконтрольній уряду 
частині Молдови. 15 листопада 2020 р.
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЖИТЕЛІВ 

ПРИДНІСТРОВ'Я У 2020 РОЦІ
Якщо раніше голоси лівобережжя істотно не впливали на розклад 
політичних сил у Кишиневі, то останні кілька виборів – парламентські 
2019 року, а тепер і президентські – змусили експертів заговорити про 
«придністровський фактор» впливу на політику країни.

На президентських виборах кількість виборців із Придністров’я, що 
проголосували, була далекою від вирішальної, але цілком відчутною. 
Голоси придністровців склали 1,9% у загальній кількості громадян 
Молдови, які проголосували у другому турі президентських виборів.

«Схоже, жителі Придністров’я, яких роками закликали брати участь у 
визначенні політики Кишинева, вирішили, що цей час настав», – конста-
тував редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко, описуючи 
підсумки виборів25.
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Результати голосування на виборах президента Республіки Молдова

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20Prezidențiale_1%20noiembrie%202020/PV_scanate_turul%20I/37_Stînga%20Nistrului_PV_turul%20I.pdf
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За рахунок додаткової явки на придністровських дільницях у другому 
турі приріст підтримки Санду склав 2 509 голосів, приріст голосів, від-
даних за Додона, – 16 064.

Частка голосів із Придністров’я в загальній кількості тих, хто проголо-
сував за Санду, склала 0,47%, за Додона – 3,86%.

Якби різниця голосів, набраних лідерами перегонів, була мінімальною, 
придністровські виборці могли б зіграти вирішальну роль у виборах.

Фото: Сергій Сидоренко / Європейська правда
Голосування на дільниці для мешканців Придністров’я, м. Криуляни. 15 листопада 2020 р.

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20Prezidențiale_1%20noiembrie%202020/PV_scanate_turul%20I/37_Stînga%20Nistrului_PV_turul%20I.pdf
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ГРУЗІЯ
Парламентські вибори, що відбулися у Грузії в жовтні-листопаді 2020 
року, стали особливими.

Вибори відбулися за новою виборчою системою: 120 депутатів пар-
ламенту обирали за пропорційною системою, 30 – за мажоритарною. 
Згідно з чинним законодавством28, на окупованих територіях – в Абха-
зії та Цхінвальському регіоні / Південній Осетії мажоритарні округи не 
створюються.

Ще одна відмінність – вперше за багато років участь у них не змогли 
взяти мешканці окупованих територій – ні Абхазії, ні Цхінвальського ре-
гіону / Південної Осетії. Це було зроблено всупереч волі Тбілісі «вла-
дою» самопроголошених республік, формально – у зв’язку з пандемією 
COVID-19.

У попередні роки жителі Абхазії та Південної Осетії, принаймні ті з них, 
хто зберіг грузинський паспорт, могли брати участь у грузинських вибо-
рах і робили це.

Натомість вибори, що проводяться де-факто владою Сухумі та Цхінвалі, 
офіційний Тбілісі не визнає. Голосування на окупованих територіях Грузія 
не організує, і в попередні роки там також ніколи не відкривалися діль-
ниці для голосування.

Водночас у Грузії, на відміну від Молдови, набагато вагомішим електо-
ральним фактором є участь у виборах тимчасово переміщених осіб – бі-
женців, які після війни залишили окуповані регіони.

http://www.electionreforms.ge/res/docs/საარჩევნოკოდექსი-02.07.2020.pdf
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ВИБОРИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ  

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
Законодавство Грузії в принципі не встановлює особливих правил 
голосування для мешканців окупованих територій, зокрема, не перед-
бачено створення спеціальних виборчих дільниць для голосування 
жителів Абхазії та Цхінвальського регіону / Південної Осетії.

Водночас громадяни Грузії з правом голосу на окупованих територіях є, 
хоча їхня кількість і незначна.

 
Специфіка ситуації з виборцями на окупованих територіях полягає в 
тому, що збройні конфлікти, внаслідок яких Абхазія і Цхінвальський 
регіон (Південна Осетія) де-факто стали жити окремо від Грузії, роз-
почалися ще на початку 1990-х, до ухвалення грузинського закону про 
громадянство (31 березня 1993 року), тобто до інституціоналізації 
громадянства Грузії. В Абхазії бойові дії тривали з 14 серпня 1992 по 27 
вересня 1993 року, в Цхінвальському регіоні / Південній Осетії пер-
ший збройний конфлікт тривав з 5 січня 1991 до 24 червня 1992 року. 
Відповідно, мешканці цих регіонів до початку збройного протистояння 
з центральним урядом Грузії не мали грузинських паспортів і жили зі 
старими радянськими документами. Після завершення війни в Абхазії і 
першого збройного протистояння в Цхінвальському регіоні / Південній 
Осетії люди фактично мали отримувати нове громадянство замість 
радянського.

Практично всі абхази, осетини та інші представники негрузинського 
населення цих регіонів вирішили не ставати громадянами Грузії, обрав-
ши місцеві документи, що засвідчують особу, і на додачу, як правило, 
громадянство РФ. Як наслідок, більшість населення «республік» стало 
російськими, а не грузинськими громадянами – і виборцями. Нечисленні 
етнічні грузини, що залишилися на цих територіях, навпаки, переважно 
є громадянами Грузії і, відповідно, зберігають право на участь у виборах.
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«Хоча риторика влади самопроголошених республік традиційно була 
критичною щодо участі у грузинських виборах тих, кого вони вважають 
своїми громадянами, на практиці вони традиційно не перешкоджали 
їхньому голосуванню», – зазначає колишній міністр з питань примирення 
і громадянського рівноправ’я Паата Закареїшвілі в коментарі авторам 
дослідження.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, в Єдиному списку вибор-
ців до парламентських виборів 2020 року було зареєстровано 
3 526 023 виборці29.

Згідно з даними із Сухумі за 2019 рік, в Абхазії живуть 46 905 етніч-
них грузинів, з яких 30 268 – у Гальському районі (межує з територією, 
контрольованою владою Грузії)30. Вважається, що практично всі вони 
мають також грузинське громадянство.

Точна кількість грузинів, які живуть у Цхінвальському регіоні / Південній 
Осетії, невідома. Губернатор Ахалгорського району (призначений вла-
дою Грузії) Нугзар Тінікашвілі повідомив ЗМІ, що в цьому районі (місці 
компактного проживання грузинського населення в Цхінвальському 
регіоні / Південній Осетії) живуть близько 1300 етнічних грузинів31.

Фото: Міністерство Грузії з питань примирення і громадянського рівноправ’я 
Міністр Грузії з питань примирення і громадянського рівноправ’я Тея Ахвледіані розмовляє з 
жителем окупованої частини Цхінвальського регіону. Вересень 2020 р.
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ОСОБЛИВОСТІ АГІТАЦІЇ 

НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Агітація на окупованих територіях суттєво ускладнена.

У Цхінвальському регіоні / Південній Осетії місцева де-факто влада 
проводить політику «витіснення» грузинського населення32.

У відносно відкритішій Абхазії фактор грузинської меншини в Суху-
мі спричиняє побоювання через небажання де-факто влади Сухумі 
робити передумови для достатньо масового повернення біженців, тим 
більше якщо вони є активними учасниками політичного життя Грузії.

Як наслідок, етнічні грузини в Абхазії живуть фактично «на пташиних 
правах», і їхня участь у політичному житті Грузії сприймається Сухумі як 
нелояльність, із ймовірністю негативних наслідків33.

Повноцінної кампанії – зустрічей кандидатів із виборцями, висвітлення 
в місцевих ЗМІ – ні в Абхазії, ні в Цхінвальському регіоні / Південній 
Осетії не відбувається.

На практиці в Абхазії можлива тільки «неофіційна» агітаційна робота, 
коли не кандидати, а так звані «координатори» – політично активні гро-
мадяни Грузії з числа мешканців непідконтрольної території, – нібито 
на громадських засадах, не маючи офіційної посади у штабі або кампа-
нії підтримуваної ними політичної сили, обходять жителів окупованої 
території і переконують їх їхати на вибори і підтримати певну партію 
чи кандидата. При цьому насправді координатори, як вважають у Грузії, 
отримують за свою діяльність гроші. Зокрема, як стверджується, часто 
координатори використовують і різноманітні матеріальні стимули для 
мотивації виборців34.

02 03



33Аналітична записка

ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОСУВАННЯ 

У 2020 РОЦІ
Частина жителів Абхазії і Цхінвальського регіону / Південної Осетії 
з грузинськими паспортами на попередніх виборах брали участь у 
голосуванні на дільницях на підконтрольній центральному уряду Грузії 
території. ЗМІ та очевидці кажуть про одно-дводенні поїздки на під-
контрольну територію спеціально на вибори.

Однак 2020 року грузини, що живуть в Абхазії та Цхінвальському 
регіоні / Південній Осетії, не змогли взяти участь у парламентських 
виборах у Грузії.

У випадку з Абхазією причиною стало закриття де-факто владою регіо-
ну пішохідного переходу через адмінкордон на мосту через річку Інгурі 
у зв’язку з пандемію COVID-19.

Пункти пропуску на лінії розмежування з Грузією в Цхінвальському 
регіоні / Південній Осетії також закриті від початку 2020 року через 
епідемію. У день виборів заборона на переміщення не була скасована. 
А один з КПП – «Раздахан», в районі компактного проживання грузинів 
в Ахалгорському (Ленінгорському) районі, – був закритий ще у вересні 
2019 року у відповідь на відкриття грузинського блокпоста в тому ж 
регіоні наприкінці серпня минулого року. У Цхінвалі заявляють, що КПП 
«Раздахан» не буде відкрито доти, доки Грузія не прибере свій пункт 
пропуску.

За словами громадської активістки з Ахалгорі (розташований на 
окупованій території) Тамари Меаракішвілі, це перші вибори в постра-
дянській Грузії, в яких жителі району не змогли взяти участь. Вона 
впевнена, що першопричина блокади – закриття пункту пропуску 
«Раздахан»35.
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ЗМІ та громадські організації порушували питання про неможливість 
участі у виборах громадян Грузії з Абхазії і Цхінвальського регіону / 
Південної Осетії.

Зокрема, Інститут досліджень демократії (DRI) закликав владу Грузії 
захистити виборчі права своїх громадян. «Тисячі виборців не повинні 
втрачати свої голоси», – заявляв директор громадської організації Уча 
Нануашвілі журналістам. Він вважав, що необхідно домогтися, щоби 
карантин, нехай навіть тимчасово, був скасований, і пропонував відкри-
ти для мешканців Абхазії з грузинськими паспортами виборчу дільни-
цю біля мосту через Інгурі36.

Офіційний Тбілісі не контактує безпосередньо і не визнає де-факто 
владу в Сухумі та Цхінвалі. Від грузинської влади могли очікувати 
лише більшої наполегливості в постановці питання про негативні 
наслідки закритих адмінкордонів (не тільки з точки зору виборів, але 
й у гуманітарній та інших сферах) на міжнародному рівні, у спілкуванні 
з міжнародними партнерами і міжнародними організаціями. Але вони 
це питання не порушували, і, відповідно, до виборів проблему так і не 
було вирішено.

Експерти називають дві можливі причини неактивності влади у вирі-
шенні питання про забезпечення голосування жителів непідконтроль-
них територій.

Вважається, що грузини, які мешкають на окупованій території, на-
самперед у Гальському районі, налаштовані опозиційно до нинішньої 
влади Грузії і є прихильниками експрезидента Міхеїла Саакашвілі37. 
Цю обставину могли взяти до уваги, коли офіційний Тбілісі вирішив 
не боротися активно за забезпечення реалізації виборчих прав своїх 
громадян.

Однак є й інше можливе пояснення: електорат на окупованих тери-
торіях – надто нечисленний, аби уряд приділяв йому особливу увагу.  
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Колишній міністр з питань примирення і громадянського рівноправ’я 
Паата Закареїшвілі стверджує, що мешканців Абхазії, які реально 
голосують на грузинських виборах, дуже мало. «Варто приїхати 
на один цей пункт пропуску – це пішохідний міст через річку Інгурі. У 
день виборів через нього проходять 200, максимум 300 осіб. Це не той 
електорат, який здатний серйозно вплинути на результати виборів», 
– заявляв Закареїшвілі «Європейській правді»38.

Фото: Вано Шламов /AFP/East News 
Виборець готується віддати свій бюлетень на виборчій дільниці під час другого туру 
парламентських виборів у Грузії в Тбілісі. 21 листопада 2020 р.
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ВИБОРИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Участь у виборах тимчасово переміщених осіб з Абхазії та Цхінваль-
ського регіону / Південної Осетії не регламентується якимось особли-
вим чином. Ті внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зареєстровані 
на території Грузії і мають грузинське громадянство, голосують таким 
самим чином і на тих самих дільницях, що й усі інші громадяни Грузії, 
які живуть у Грузії.

На сьогодні в цій країні – близько 267 тис. вимушених переселенців з 
непідконтрольних центральній владі Абхазії та Цхінвальського регіону/ 
Південної Осетії39.

Вони складають понад 7% від усього населення Грузії (її населення, без 
урахування окупованих територій, – 3,731 мільйона). Однак деякі гру-
зинські експерти і політики збільшують цю цифру до 10%, мотивуючи 
це тим, що далеко не всі переселенці отримали офіційний статус40.

При цьому в Грузії немає партій, які позиціонують себе як представники 
інтересів переселенців. Однак практично всі політичні сили так чи інак-
ше враховують цю категорію виборців у своїх політичних програмах.

Провідні політичні сили – «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі і «Єдиний 
національний рух» Міхеїла Саакашвілі – пишуть у своїх програмах про 
увагу до потреб ВПО і мешканців окупованих територій, а також про 
реінтеграцію – винятково мирним шляхом.
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Нинішня партія влади («Грузинська мрія») робить ставку на економічні 
аспекти роботи з виборцями-ВПО. За останні вісім років (час перебу-
вання при владі «Грузинської мрії») в рамках різних програм житлом 
забезпечили 22 655 сімей вимушених переселенців (на сьогодні в Грузії 
живуть близько 89 тис. сімей вимушених переселенців з Абхазії та 
Цхінвальського регіону / Південної Осетії). У передвиборчій програмі 
«Грузинської мрії» – 202041  також згадуються проєкти, реалізовані для 
мешканців непідконтрольних територій і тимчасово переміщених осіб 
(для ВПО це переважно проєкти, пов’язані з житлом).

Опозиція на чолі з «Єдиним національним рухом» Саакашвілі присвяти-
ла великий розділ у своїй передвиборчій програмі поліпшенню стано-
вища і захисту інтересів ВПО42. Причому і тут ключовими залишаються 
питання житла – як надання жилплощі у Грузії, так і питання прав влас-
ності на нерухоме майно переселенців на окупованих територіях.

Залежність ВПО від соціальної допомоги часто робить їх виборцями 
чинної влади. Так, якщо раніше вони активніше голосували за Саа-
кашвілі і його політичну силу, то зараз – за керівну «Грузинську мрію».

Існування такої закономірності визнають у Грузії, але активних дискусій 
про те, чи можливо і чи потрібно змінити цю ситуацію, не спостеріга-
ється.
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ОРГАНИ ВЛАДИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Особливістю грузинську ситуацію з політичним представництвом 
переселенців є те, що в Тбілісі діють органи влади у вигнанні. Це 
тимчасова адміністрація Південноосетинської автономної області, а 
також парламент і уряд Автономної Республіки Абхазії. На відміну від 
Цхінвальського регіону, який за радянських часів був Південно-Осе-
тинською автономною областю, проте його статус автономії Грузія 
скасувала, за Абхазією Тбілісі, як і раніше, визнає статус автономної 
республіки.

Відповідно до визнаної Грузією Конституції АР Абхазія, Верховна рада 
Абхазії є найвищим представницьким органом, до функцій якого нале-
жать ухвалення Конституції та законів Абхазії, затвердження бюджету, 
голови уряду і складу уряду Абхазії, які наразі теж функціонують у 
вигнанні.

Як заявляє голова Верховної ради Автономної Республіки Абхазія Дже-
мал Гамахарія43, діюча у вигнанні Верховна рада Абхазії і затверджений 
нею уряд є єдиною легітимною владою автономної республіки.

Під час створення цього органу влади передбачалося, що існування 
легітимних парламенту і уряду Автономної Республіки Абхазія в Тбілісі 
підкреслить нелегітимність де-факто влади Абхазії в Сухумі і забез-
печить офіційне представництво жителів автономії, які також мають 
статус «вигнаних».

Однак проблема полягає в тому, що абхазький парламент, який працює 
зараз в грузинській столиці, був обраний ще до війни 1992-1993 років44. 
Очевидно, що майже за 30 років ситуація змінилася, проте на практиці 
ця обставина досі не врахована.

Невідповідність представництва Абхазії реаліям сьогодення стимулює 
обговорення нової моделі, наприклад виборів біженцями нового орга-
ну, який представлятиме їхні інтереси.
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Втім, така дискусія наштовхується на аргумент, що новий орган не 
претендуватиме на роль легітимного представництва всього регіону 
Абхазії, а отже, його не вдасться повною мірою протиставити органам 
де-факто влади в Сухумі.

Фото: : Шах Айвазов, AP/East News 
Мітингарі з грузинськими та українськими прапорами, Тбілісі, березень 2014 року
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ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВЛАДІ ЖИТЕЛІВ 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
У Молдові проблеми переселенців з Придністров’я на підконтрольну 
територію фактично немає, цього явища не було також під час гарячої 
фази конфлікту.

У Грузії, де переселенці складають орієнтовно 7-10% електорату, не-
має партій, сфокусованих на їхньому представництві, замість цього 
робиться акцент на повній інтеграції тимчасово переміщених осіб у 
суспільство, без окремої представленості у владі. Зазвичай партії-лі-
дери враховують інтереси ВПО під час виборчої кампанії, але лише як 
однієї з категорій електорату.

Очевидно, що в разі тривалого процесу реінтеграції територій – як 
це є в Грузії і з великою ймовірністю може відбутися в Україні – тим-
часово переміщені особи довго житимуть на новому місці і будуть 
включені в політичне життя країни нарівні з іншими громадянами на 
підконтрольній території.

У Грузії існують органи влади окупованої території у вигнанні – це 
парламент і уряд Автономної Республіки Абхазія. Теоретично їх мож-
на вважати представництвом переселенців у владі. Однак, як свід-
чить грузинський досвід, якщо функціональність таких органів необ-
хідно підтримувати довгий час, така схема організації «віддалених» 
органів влади стає нежиттєздатною.

ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
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ВИБОРИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Питання проведення виборів на окупованих територіях, в тому числі 
і в місцеві органи влади, не вирішене ані в Молдові, ані у Грузії, і мож-
ливість їх проведення не розглядається навіть теоретично.

Кишинів контактує з Тирасполем, проте вибори на території Придні-
стров’я не проводить і ті вибори, які там проходять, не визнає. Навіть 
проросійські політичні сили Молдови не мають своїх представництв 
у Придністров’ї. Жоден з урядів не пропонував відкрити виборчі діль-
ниці на непідконтрольній території – такі контакти з де-факто вла-
дою регіону вважають неприпустимими.

Контакти Тбілісі з представниками Сухумі, і особливо з Цхінвалі, зве-
дені до мінімуму (на практиці відбуваються лише в межах зустрічей 
міжнародної багатосторонньої переговорної групи – Женевських 
дискусій). Грузинська влада не проводить вибори на території Абхазії 
та Цхінвальського регіону / Південної Осетії і вибори органів де-фак-
то влади, які там проводяться, не визнає.

Отже, Україна не може вивчити і тим більше застосувати досвід Мол-
дови та Грузії, оскільки конституційна влада цих країн вибори на не-
контрольованій/окупованій території в умовах продовження окупації 
не проводить і не визнає.

Водночас заслуговує на увагу категоричне несприйняття такої ідеї з 
боку офіційних Кишинева і Тбілісі.

Разом з тим Молдова має досвід проведення виборів у мажоритар-
них округах, відкритих на підконтрольній території, але для жителів 
Придністров’я. Однак його навряд чи можна вважати однозначно 
позитивним і вартим наслідування: повноцінної виборчої кампанії на 
непідконтрольній території не було, водночас лунали звинувачення в 
підкупі цих виборців.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ ЖИТЕЛІВ 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ВИБОРАХ 

ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Досвід Молдови та Грузії показує, що існує варіант надання мешканцям 
окупованих територій можливості реалізувати своє право голосу – це ор-
ганізація голосування на контрольованій центральною владою території. 
Однак в разі організації такого голосування необхідно взяти до уваги і 
негативний досвід Молдови, спробувавши мінімізувати можливі пору-
шення.

Проживання сотень тисяч громадян України з правом голосу на окупо-
ваних територіях – в Окремих районах Донецької і Луганської областей 
(ОРДЛО), Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – і невизна-
ченість термінів повернення цих регіонів під контроль центральної україн-
ської влади наводять на думку, що Київ може потребувати системного 
вирішення питання організації голосування мешканців непідконтрольних 
територій на українських виборах.

Для малої кількості (сотень) виборців з правом голосу можна організува-
ти голосування на звичайних дільницях. Водночас для значної кількості 
виборців з окупованих територій (а в Україні потенційне число вибор-
ців в рази вище, ніж у Молдові) більше підходить організація окремих 
спеціальних дільниць.

Питання голосування виборців з окупованих територій за наявності знач-
ної кількості осіб такої категорії і невизначений термін існування територій 
«з особливим статусом» роблять також доцільним ухвалення окремих 
нормативних актів для врегулювання цього процесу. Насамперед йдеться 
про регламентовану законодавством процедуру, а також про необхідні 
підзаконні акти, включно з постановою Центральної виборчої комісії.
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44 Вибори за участю непідконтрольних територій

ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ  

ВИБОРЧИХ ПРАВ МЕШКАНЦІВ 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
З огляду на схожість України і Молдови в частині відносно вільного (у 
порівнянні з Грузією) переміщення громадян через адмінкордон для 
Києва найбільш цінним є молдовський досвід.

Експерти звертають увагу на існування концептуальної проблеми із 
забезпеченням повноцінної участі мешканців Придністров’я у виборчій 
кампанії, тому що вибори – це не лише участь у голосуванні, але й без-
перешкодний доступ до агітаційних матеріалів та заходів кандидатів, 
можливість отримання повної і об’єктивної інформації про учасників 
виборчого процесу та інші необхідні складові демократичного процесу 
виборів.

«Вибори не обмежуються одним тільки днем голосування, це виборчий 
процес – з дебатами, з передвиборчою агітацією... Коли ти не можеш 
гарантувати, що ці люди безперешкодно отримують чесну інформа-
цію; що всі агітатори і кандидати безперешкодно туди приїжджають, 
спілкуються, зустрічаються... Тим більше, коли на цих людей можуть 
впливати антидержавні структури – за таких умов організація виборів 
на цій території є нонсенсом», – вважає менеджер проєктів спільноти 
WatchDog Валеріу Паша45.

Міжнародні організації дійсно вказують на необхідні складові демокра-
тичних виборів, виходячи з яких видно суттєві прогалини в дотриманні 
стандартів вільних демократичних виборів при організації виборчого 
процесу для мешканців окупованих територій.
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Так, у публікації «Основоположні документи Венеційської комісії в га-
лузі виборчого права та політичних партій» зазначено46, зокрема:

«Демократичні вибори неможливі без дотримання прав людини, зокрема 
свободи слова та друку, свободи пересування по країні, свободи зібрань і 
об’єднань з політичною метою, в тому числі для створення політичних 
партій».

«Основна ідея полягає в тому, щоб основні політичні сили мали можли-
вість висловлювати свої думки в найбільших органах масової інформації 
країни і щоб усі політичні сили мали право проводити свої мітинги, в 
тому числі на жвавих міських магістралях, поширювати літературу і 
здійснювати своє право на розклеювання плакатів».

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру 
НБСЄ/ОБСЄ47, що розширив сферу дії прав людини, в т.ч. шляхом 
включення до них виборчих прав, так визначає базові стандарти демо-
кратичних виборів:

«Щоб воля народу служила основою влади уряду, держави-учасниці <...>

– поважають право окремих осіб і груп осіб створювати в умовах повної 
свободи свої політичні партії або інші політичні організації та надають 
таким політичним партіям і організаціям необхідні юридичні гарантії, 
що дозволяють їм змагатися одне з одним на засадах рівності перед 
законом і органами влади;

– забезпечують, щоб закон і державна політика допускали проведення 
політичних кампаній в атмосфері свободи і чесності, в якій жодні адмі-
ністративні дії, насильство або залякування не стримували би партії і 
кандидатів від вільного викладу своїх поглядів і оцінок, а також не зава-
жали би виборцям знайомитися з ними і обговорювати їх або голосува-
ти вільно, не побоюючись покарання;

(7.6)

(7.7)

https://www.osce.org/files/f/documents/7/3/19113.pdf
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– забезпечують, щоб не були встановлені жодні юридичні або адміні-
стративні бар’єри для безперешкодного доступу до засобів масової 
інформації на недискримінаційній основі для всіх політичних груп та 
окремих осіб, які бажають взяти участь у виборчому процесі».

На окупованих територіях дотримання цих вимог не гарантується, як 
мінімум, через:

проблеми з рівноправним доступом для агітації учасників виборів 
– кандидатів і політичних партій; загрози неправового впливу на 
учасників (обмеження діяльності, залякування або навіть силового 
впливу);

відсутність збалансованого і повного висвітлення у ЗМІ позицій 
кандидатів і перебігу виборчої кампанії;

небезпеку тиску на виборців (аж до їх переслідування);

неможливість ефективно протидіяти порушенням виборчого 
права, в тому числі підкупу виборців;

Що створює умови для викривлення результатів виборів і порушення 
прав людини.

Якщо розглядати українську ситуацію, то в ОРДЛО вона ускладнюєть-
ся тим, що в умовах збройного конфлікту навіть малої інтенсивності 
йдеться не просто про пропаганду, а про військову пропаганду і гібрид-
ну війну. В такій ситуації про вільні демократичні вибори, навіть якщо 
процес голосування відбуватиметься на підконтрольній території, годі 
й говорити.

01

02
03
04

(7.8) 05



47Аналітична записка

ПРОБЛЕМА ПОРУШЕНЬ НА ОКУПОВАНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ. ПІДКУП І «ТОРГІВЛЯ ГОЛОСАМИ»
Ще однією проблемою включення виборців з окупованих територій у 
виборчий процес є неможливість забезпечення контролю за дотриман-
ням правопорядку з боку правоохоронних органів конституційної влади.

Спостерігачі та правоохоронні органи центральної влади можуть кон-
тролювати виборчі дільниці, розташовані на підконтрольній території, 
реагувати на порушення – також на підконтрольній території. Однак 
вони не мають доступу до непідконтрольної території, звідки також 
приїжджають виборці в день виборів. Причому на окупованій терито-
рії не видається можливим забезпечити контроль за дотриманням не 
лише закону про вибори, але й кримінального кодексу.

Ця обставина створює сприятливе середовище для підкупу виборців і 
прямої «торгівлі голосами». Така технологія була вже – як стверджують 
– використана у Придністров’ї на парламентських виборах 2019 року.

Окремою проблемою є неможливість контролю за списком виборців, 
які живуть на окупованій території, що потенційно полегшує можливість 
для вкидів та інших незаконних схем за участю членів виборчих комісій.

У Грузії проблема є не такою масштабною через меншу кількість виборців 
на непідконтрольній території. Там також не розглядали можливість ство-
рення окремих мажоритарних округів для жителів окупованих територій.  
Втім, попри малу кількість грузинських громадян на непідконтрольних 
територіях, за твердженнями ЗМІ, і там застосовується технологія «ма-
теріальної мотивації» виборців: так звані «координатори» переконують 
людей з окупованої території з грузинськими паспортами поїхати на го-
лосування і підтримати певну партію або кандидата. За це пропонують-
ся різні види винагороди.
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На сьогодні невідомі механізми, як можна гарантовано уникнути повто-
рення цього вкрай негативного досвіду.

В Україні, де і так махінації під час виборчого процесу не є рідкістю, сотні 
тисяч голосів, якими можна безкарно маніпулювати, є серйозною загро-
зою для демократичного процесу виборів президента чи парламенту.

Якщо кількість громадян з окупованих територій, що беруть участь у 
виборах центральної влади, стане значною і не буде створена систе-
ма, здатна ефективно протистояти виборчим порушенням, «сліпа зона» 
законності створить небезпечне середовище для масових зловживань, 
які зрештою зможуть спотворити загальний підсумковий результат на-
родного волевиявлення і створити серйозні проблеми при підбиванні 
підсумків голосування та їхній легітимації – як правовій, так і суспільній.
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РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ
Ще однією проблемою може стати конфліктогенність процесу голосу-
вання мешканців окупованих територій на підконтрольній території.

У Придністров’ї, через 28 років після війни, з початком масового голо-
сування жителів регіону почали виникати напружені ситуації за участю 
ветеранів Придністровського конфлікту. На Донбасі, в умовах збройного 
конфлікту, що досі триває, градус протистояння може бути ще вищий.

З іншого боку, в Грузії жителі Абхазії і Цхінвальського регіону / Півден-
ної Осетії з грузинськими паспортами стикаються з протидією де-факто 
керівництва окупованих територій будь-якій співпраці з грузинською 
владою (раніше подібні проблеми були і у мешканців Придністров’я).

Механізм надання гарантій безпеки громадянам, які бажають взяти 
участь у виборах на підконтрольній території, забезпечення їх вільного 
волевиявлення конституційна влада не може реалізувати за визначен-
ням, оскільки ці виборці живуть на непідконтрольних територіях.

На Донбасі, де конфлікт не можна назвати замороженим, ризик виник-
нення подібних протистоянь і серйозних наслідків для мешканців непід-
контрольних територій може бути значно вищий.

06



50 Вибори за участю непідконтрольних територій

ВИСНОВКИ
Виборче право означає можливість для кожного громадянина вільно 
обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого само-
врядування в умовах свободи слова і обміну думками та інформацією, 
вільного формування власного ставлення до участі у виборах.

Таким чином, при голосуванні жителів окупованих/непідконтрольних 
територій має місце половинчасте дотримання виборчих прав громадян.

З одного боку, роблячи можливим голосування своїх громадян з не-
підконтрольних територій, центральна влада забезпечує реалізацію 
конституційного права голосу.

З іншого боку, відсутність нормального демократичного процесу, не-
можливість проведення вільної і повноцінної виборчої кампанії, про-
блеми зі свободою слова і свободою медіа на окупованих територіях 
не дозволяють гарантувати дотримання значної частини прав, які є 
частиною загального виборчого права кожного громадянина.

Крім того, неможливість забезпечити з боку конституційної влади 
дотримання на окупованих територіях виборчого законодавства і пра-
вопорядку призводить до створення сприятливих умов для всіляких 
зловживань і махінацій. Це може поставити під сумнів чесність виборів і 
достовірність результатів голосування або на окремих дільницях, окру-
гах, або, при значній кількості виборців з непідконтрольних територій, 
– загалом по країні.

Автори дослідження усвідомлюють важливість залучення мешканців 
непідконтрольних територій у виборчий процес з точки зору забезпе-
чення їхнього права голосу і збереження єдності країни, проте бачать 
необхідність враховувати при ухваленні таких політичних рішень і їх 
імплементації усі наявні ризики.
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Треба також усвідомлювати, що масштабне волевиявлення жителів не-
підконтрольних територій може виявитися вирішальним для визначен-
ня підсумкових результатів виборів. А враховуючи те, що голосування 
цих виборців не є бездоганним з точки зору стандартів демократичних 
виборів, а їхні погляди сформовані в умовах проблем з дотриманням 
свободи слова і політичного плюралізму, такий розвиток подій може 
призвести до серйозних наслідків – від оскарження результатів виборів 
до протестів громадян на підконтрольній території.

Ще одна проблема: в умовах продовження збройного протистояння 
масова участь мешканців окупованих територій у виборах може спро-
вокувати напруженість і на лінії розмежування, і навколо дільниць для 
голосування. Виникає дилема між реалізацією права голосу і права на 
безпеку.

Можна дійти висновку, що з урахуванням усіх проблем дуже складно не 
в теорії, а на практиці забезпечити повноцінну участь мешканців оку-
пованих територій у виборчому процесі, як і демократичність і безпе-
ку цього процесу. У разі необхідності забезпечення організації участі у 
виборах жителів окупованих територій Україні, вочевидь, доведеться, 
залучаючи міжнародних партнерів і міжнародні організації, шукати варі-
ант, за якого права людини і демократичні принципи проведення вибо-
рів будуть реалізовані повною мірою.



52 Вибори за участю непідконтрольних територій

Посилання
1 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/10/29/7115864/

2 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/30/7117079/

3 Спільна заява на сайті ОБСЄ  

https://www.osce.org/files/MLD%202019%20Parliamentary_PS_RU.pdf

4 Відео пресконференції Маї Санду

5 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/24/7116868/

6 Кодекс про вибори Республіки Молдова, офіційний переклад російською  

http://www.parlament.md/CadrulLegal/Codulelectoral/tabid/153/language/ru-RU/Default.aspx

7 Сторінка Бюро на сайті уряду РМ  
https://gov.md/ru/advanced-page-type/biroul-politici-de-reintegrare

8 Опис делегації РМ в ОКК на сайті уряду РМ  
https://gov.md/ru/content/delegaciya-respubliki-moldova-v-obedinennoy-kontrolnoy-komissii

9 Реєстр правових актів РМ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122960&lang=ru

10  Реєстр правових актів РМ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123758&lang=ru

11 Попередні висновки БДІПЛ https://www.osce.org/files/f/documents/9/5/469092_0.pdf

12 Проміжна доповідь БДІПЛ https://www.osce.org/files/f/documents/a/3/466965.pdf

13 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/10/1/7114919/

14 ODIHR Needs Assessment Mission Report  
https://www.osce.org/files/f/documents/c/8/463023_0.pdf

15 Радио Свободная Европа https://moldova.europalibera.org/a/30945166.html



53Аналітична записка

16 NewsMaker.md  
https://newsmaker.md/rus/novosti/tsik-zapretil-podvoz-izbirateley-k-uchastkam-dlya-golosovaniya/

17 Сайт ЦВК РМ  
https://a.cec.md/ro/in-ziua-scrutinului-prezidential-din-1-noiembrie-2020-cec-2781_97979.html

18 Звіт Promo-LEX  
https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/11/Raport_8_APr_EDay_15.11.2020-in-RUS.pdf

19 Звіт Promo-LEX, с. 22 

 https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/10/RAPORT-nr.-4_MO-Promo-LEX_APr_2020-in-

RUS.pdf

20 Видання Ziarul de Gardă  
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-igp-informeaza-despre-incalcarile-sesizate-alegatori-in-

stare-de-ebrietate-blocare-a-traseelor-si-buletine-fotografiate/

21 Звіт Promo-LEX  
https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/11/Raport_6_APr_EDay_01.11.2020-in-RUS.pdf

22 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/2/7116016/

23 Nokta https://nokta.md/video-na-kpp-varnitsa-pribyl-spetsnaz/

24 Звіт Promo-LEX  

https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/11/Raport_8_APr_EDay_15.11.2020-in-RUS.pdf

25 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/16/7116554/

26 Протокол Окружної виборчої ради щодо Придністров’я на сайті ЦВК РМ  
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20Preziden%C8%9Biale_1%20noiembrie%202020/

PV_scanate_turul%20I/37_St%C3%AEnga%20Nistrului_PV_turul%20I.pdf

27 Протокол Окружної виборчої ради щодо Придністров’я на сайті ЦВК РМ 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20Preziden%C8%9Biale_1%20noiembrie%202020/

PV_scanate_turul%20II/37_St%C3%AEnga%20Nistrului_PV_turul%20II.pdf



54 Вибори за участю непідконтрольних територій

28 Виборчий кодекс Грузії  
http://www.electionreforms.ge/res/docs/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%

83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9

3%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98-02.07.2020.pdf

29 Civil.ge https://civil.ge/ru/archives/364371

30 News.on.ge  
https://on.ge/story/65964-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%

83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%9

8%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1

%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94

31 News.on.ge  
https://on.ge/story/65964-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%

83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%9

8%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1

%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94 

32 “Эхо Кавказа” https://www.ekhokavkaza.com/a/30970969.html 

33 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/26/7116959/

34 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/26/7116959/ 

35 “Эхо Кавказа” https://www.ekhokavkaza.com/a/30926492.html

36 News.on.ge  
https://on.ge/story/65964-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%

83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%9

8%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1

%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94 

37 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/2/7115991/

38 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/26/7116959/



55Аналітична записка

39 “Новости Грузии”  
https://www.newsgeorgia.ge/%D0%B5%D1%89%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-270-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9-

%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1-

%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5/

40 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/26/7116959/ 

41 Програма партії “Грузинська мрія” http://gd.ge/image/data/programa%202020/ocneba_27.10.pdf 

42 Політична програма партії “Єдиний національний рух”  
https://unm.ge/ge/about-us/mtavari-gegma-mdidari-sakartvelo-zlieri-ojaxi

43 “Грузия-онлайн” https://www.apsny.ge/2020/conf/1584940727.php 

44 “Європейська правда” https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/26/7116959/

45 Пресагенція IPN  
https://www.ipn.md/ru/valeriu-pasha-pravo-golosa-zhiteley-okkupirovannykh-territoriy-dolzhno-byt-

ogran-8004_1076749.html 

46 Сайт Венеційської комісії  
https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/ElectionsandPP_RUS.pdf

47 Стандарти виборів ОБСЄ (Копенгагенський документ)  
https://www.osce.org/files/f/documents/7/3/19113.pdf



56 Вибори за участю непідконтрольних територій

Для НОТАТОК






