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I.
CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN MATERIE ELECTORALĂ, adoptat de Comisia
Europeană pentru Democraţie prin Lege (Comisia de la Veneţia) în Octombrie 2002, prevede
cele „cinci principii, care stau la baza moştenirii electorale europene şi care sunt: principiul
universal, egal, liber, secret şi sufragiu direct” (art. I.). Ulterior, în articolul I.1.1. Codul prevede
că „sufragiul universal semnifică în principiu că toate fiinţele umane au drept de a vota şi de a
candida”.
1. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să poată să îşi exercite dreptul la vot şi să participe la viaţa
publică şi politică ca reprezentanţi electorali pe baze egale cu alţi cetăţeni. Participarea tuturor
cetăţenilor la viaţa publică şi politică precum şi la procesul democratic este esenţial pentru
dezvoltarea societăţilor democratice.
II. URMĂTOARELE ASPECTE COMPLETEAZĂ PRINCIPIILE STIPULATE ÎN COD
1. Sufragiu universal
2. Sufragiul universal este un principiu fundamental al moştenirii electorale europene.
Persoanele cu dizabilităţi nu pot fi discriminate în această privinţă, în conformitate cu
Art. 29 a Convenţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi1 şi
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.2
3. Procedurile de vot şi facilităţile trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi, aşa ca
aceştia să poată să îşi exercite drepturile lor democratice şi să permită în caz de necesitate
asigurarea asistenţei la vot, cu respectarea principiului, în care procesul de vot trebuie să
fie individual (Codul, art. I.4.b.).
4. Aplicarea principiilor de design universal3 şi participarea directă şi indirectă a
participanţilor la toate etapele de proiectare, sunt mijloace eficiente pentru îmbunătăţirea
accesibilităţii la secţiile de votare şi a procedurilor electorale, pentru acordarea votului
unei persoane şi pentru a obţine acces la informaţiile referitoare la alegeri.

2. Sufragiu egal
5. Principiul „oportunităţii egale trebuie să fie garantat părţilor şi candidaţilor în aceiaşi
măsură/la fel” (Codul, art. I. 2.3. a.). Aplicarea acestui principiu trebuie să fie extinsă pentru a
include egalitatea de oportunităţi pentru persoanele cu dizabilităţi care candidează la alegeri.

Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi a fost adoptată pe 13 Decembrie 2006 de Naţiunile Unite
la New-York.
2
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cazul Kiss v. Ungaria, solicitarea Nr. 38832/06, Hotărârea din 20 mai
2010. Vezi în particular par. 43-44, cu referire la Art. 29 din Convenţia ONU.
3
Recomandarea CM/Rec(2009)8 a Comitetului de Miniştri a statelor membre pentru obţinerea unei participări
complete prin Proiectarea Universală: Proiectarea Universală este o strategie, care are drept scop de a face
proiectarea şi compoziţia diferitor medii, produse, comunicări, tehnologii informaţionale şi servicii accesibile şi
inteligibile, la fel ca şi utilizabile de către fiecare, în cea mai mare măsură, prin modul cel mai independent şi
natural posibil, preferabil fără necesitate de adaptare şi soluţii speciale. Termenii „proiectare pentru toţi”,
„accesibilitate integrală”, „ proiectare accesibilă”, „ proiectare incluzivă” „ fără bariere de proiectare”, „ proiectare
transgeneraţională” şi „accesibilitate pentru toţi” sunt privite ca transpuneri spre termenul „Proiectare Universală”
folosită în acest text.
1

3. Sufragiu liber
6. În obligaţia de a „permite alegătorilor să cunoască lista şi candidaţii ce candidează la
alegeri” (Codul, art. I.3.1.b.ii), autorităţile publice trebuie să se asigure că informaţia dată
este disponibilă şi accesibilă în toate formatele alternative necesare, sub restricţia
siguranţei comune, reglementarea juridică şi fezabilitate realistă, în cea mai mare măsură
posibilă, ţinând cont de principiul de acomodare rezonabilă4. Informaţia furnizată trebuie
să fie uşor de citit şi de înţeles.
4. Sufragiu secret
7. Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a vota prin vot secret trebuie să fie protejat, inter
alia, prin „garantarea exprimării libere a dorinţei persoanei cu dizabilităţi ca alegători şi, în acest
scop, unde este necesar, la cererea lor, să-şi poată permite folosirea tehnologiilor de asistenţă
şi/sau să fie asistat la votare de o persoană la propria alegere5” în condiţiile în care este sigur că
persoana aleasă nu exercită o influenţă necuvenită.

Articolul 2 – Definiţiile Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi; „Acomodare
rezonabilă” semnifică ajustări şi modificări necesare şi corespunzătoare, care nu impun o sarcină disproporţionată
sau nejustificată, în vederea asigurării persoanelor cu dizabilităţi de a se bucura de drepturile omului şi libertăţile
fundamentale pe baze egale cu ceilalţi.
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(Articolul 29(iii) a Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi; cf. art. II.2 de mai
sus şi Codul, art. I.4.b).
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