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Abstract: In a democratic setting, elections remain a universally acceptable means of
choosing leaders. They are regarded as the heart of a democracy because they confer
political legitimacy to governments in a democratic setting. The electoral history of
Nigeria shows that it has been devoid of free and fair elections, ever since the country
transitioned to democracy in 1999. In light of this, the present study finds it useful to
examine whether we can perceive an improvement in the 2015 general elections when
compared with previous electoral cycles beginning with 1999. In this sense, we will
apply the Electoral Integrity Framework (EIF) developed by Pippa Norris. The result
of this comparative analysis shows that the conditions of the 2015 general elections
were made better due to the introduction of biometric technology. The results, as such,
mirrored the failure of the ruling party (People’s Democratic Party – PDP) in the area
of governance. The study further shows that the Electoral Commission has yet to
improve the voter’s registration system and the voter’s card distribution method. The
paper concludes that for Nigeria to experience free and fair elections, all actors
involved must be ready to respect the electoral rules, to accept the rulings of the court
and to put into effect the judicial decisions.
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◊◊◊
Rezumat: Într-un cadru democratic, alegerile rămân un mijloc universal acceptat
pentru alegerea conducătorilor. Alegerile sunt considerate a fi inima democraţiei
deoarece acestea conferă legitimitate politică guvernelor într-un cadru democratic.
Istoria alegerilor în Nigeria ne arată că este lipsită de alegeri libere şi corecte, în special
de la debutul democraţiei în 1999. Având în vedere aceste aspecte, studiul examinează
dacă alegerile generale din 2015 au cunoscut unele ameliorări ale procesului electoral
comparativ cu alegerile anterioare începând cu anul 1999. În realizarea acestei analize,
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studiul aplică Cadrul Integrităţii Electorale (CEI) propus de Pippa Norris. Astfel,
rezultatul acestei analize comparative ne arată că alegerile generale din 2015 îndeplinesc
anumite condiţii de bună practică electorală datorită introducerii tehnologiei biometrice.
Pe fond, rezultatele reflectă eşecul partidului aflat la conducere (Partidul Democratic al
Poporului – PDP) în aria sa de guvernare. Totodată, studiul mai evidenţiază şi aspectele
pe care Comisia Electorală ar mai trebui să îmbunătăţească, în special în ce priveşte
sistemul de înregistrare al alegătorilor, dar şi a metodei de distribuire a cardurilor de
alegător. Pentru a putea vorbi de alegeri libere şi corecte în Nigeria, studiul consideră că
toţi actorii politicii implicaţi în procesul electoral trebuie să respecte legile în vigoare, să
accepte hotărârile curţilor de judecată precum şi să implementeze deciziile acestora.
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