
 
 
 
 

 
АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ 

ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ЩОДО ОГОЛОШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ 

ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

 
Шановний пане Президенте! 

 
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп 
у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України, з 30 вересня 
2010 року в Україні відновлено дію Конституції України в редакції від 28 червня 1996 
року. 

 
Згідно статті 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є 
парламент – Верховна Рада України. 

 
Стаття 76 Конституції України визначає, що конституційний склад Верховної Ради 
України – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком 
на чотири роки. 

 
Починаючи з 30 вересня 2010 року (з моменту відновлення дії Конституції 1996 року, 
яка містить статтю 76 у наведеній вище редакції) і до цього часу у Верховній Раді 
України відсутній конституційний склад, оскільки всі народні депутати України були 
обрані строком не на чотири роки (як вимагає Конституція), а на п’ять років. 

 
За таких умов, Верховна Рада України не може приймати жодного рішення, адже 
відповідно до статті 91 Конституції України, Верховна Рада України приймає закони, 
постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, 
передбачених цією Конституцією. 

 
Проте, за відсутністю визначеного Конституцією України конституційного складу, 
Верховна Рада України продовжує ухвалювати закони та інші акти. Більш того, 1 лютого 
2011 року Верховною Радою України без жодних повноважень ухвалені зміни до 
Конституції України. 

 
Таким чином, починаючи з 30 вересня 2010 року в Україні має місце стале порушення 
конституційних засад, зокрема статей 5, 6, 8, 76 Конституції України та інших, а 
громадяни України позбавлені легітимного представництва у Верховній Раді України. 

 
«Автоматичне» відновлення Конституційним Судом України дії Конституції України 1996 
року (включаючи її статтю 76 щодо критеріїв конституційності складу Верховної Ради 
України), що прямо не передбачено самою Конституцією, фактично мало наслідком ще 
одну подію «автоматичної» дії, на яку ніхто у державі не звертає уваги: дострокове 
припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання, обраної у 2007 році на 
п’ятирічний строк, адже за Конституцією України з 30 вересня 2010 року мандат 
повноважень народних депутатів України має бути лише чотирирічним. 

 



Таке дострокове припинення повноважень Верховної Ради України є конституційним 
фактом, а його констатація не потребує жодного рішення жодного державного органу, 
оскільки випливає зі змісту статті 76 Конституції України (в чинній редакції 1996 року). 

 
Навіть поспішне «введення в дію» ухвалених 1 лютого 2011 року змін до Конституції 
України і «відновлення» у такій спосіб п’ятирічного строку депутатських повноважень 
не зможе виправити існуюче становище, оскільки ці поправки внесені за відсутності у 
Верховній Раді України конституційного складу, що потягло фактичне припинення її 
повноважень на майбутнє. 

 
За таких обставин, єдиною можливістю відновлення легітимної діяльності Верховної 
Ради України як єдиного органу законодавчої влади (стаття 75 Конституції України) є 
проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. 

 
Стаття 77 Конституції України встановлює, що позачергові вибори до Верховної Ради 
України призначаються Президентом України. 

 
Пане Президенте! 

 
Нажаль, неосяжне політичне життя в Україні настільки глибоко вдерлося на виключну 
територію права, що навіть спроби торкнутися правових питань, питань дотримання 
букви та духу закону, виглядають політичною діяльністю. 

 
Проте, Асоціація правників України не є політичною організацією та не підтримує жодної 
політичної партії, їхніх блоків або окремих політиків. Асоціація правників України, як 
всеукраїнська громадська організація юристів, має за мету ствердження в Україні 
принципу Верховенства права, захист інтересів правничої професії та правників, 
забезпечення прав і свобод громадян. Саме це є метою подання Вам цього звернення. 

 
Правління Асоціація правників України звертається до Вас, як гаранта додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, з закликом щодо необхідності 
невідкладного виконання Вами Вашого конституційного обов’язку – призначення 
позачергових виборів до Верховної Ради України. 

 
 
 
 
 

2 лютого 2011 року                                              Правління Асоціації правників України 
 


