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Звернення Асамблеї малого та середнього бізнесу України
Асамблея малого та середнього бізнесу доводить до відома громадськості свою
позицію щодо нелегітимності виборів до Верховної Ради України 2012 року у зв’язку з
грубим порушенням конституційних прав та свобод громадян України.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про вибори народних депутатів України» встановлена
грошова застава у розмірі: 12 мінімальних розмірів заробітної плати (13 тис. 224 грн.) для
реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради України – мажоритарників та 2 тис.
мінімальних розмірів заробітної плати (2 млн. 204 тис. грн.) для реєстрації партійного
списку політичної партії.

Встановлення настільки великої за розміром застави, з огляду на те, що значна кількість
громадян України перебуває за межею бідності внаслідок фактичного викрадення
організованою групою осіб національного багатства України, позбавляє абсолютну
більшість громадян України можливості реалізувати своє право бути обраним, порушує
статті 24, 38, 71 Конституції України та є підставою для визнання неконституційним
складу Верховної Ради України VII скликання.
Згідно з ч. 1 ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом. Запровадження значного фінансового обмеження
розділило громадян України за майновим статусом на дві групи, представники однієї із
яких – з незначними доходами, позбавлені права бути обраними до Верховної Ради
України, що є порушенням ч. 1 ст. 24 Конституції України.
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками. Так як критерієм реєстрації кандидатом у депутати Верховної Ради
України є сплата значних коштів, то фактично наявне обмеження за майновим станом,
що є порушенням ч. 2 ст. 24 Конституції України.
Згідно з ст. 38 Конституції України громадяни мають право вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наявність
політичної застави у значному розмірі порушує право громадян України вільно бути
обраними до Верховної Ради України.
Згідно з ст. 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Необхідність сплати значного
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розміру застави обмежує волю громадян бути обраними до Верховної Ради України та
порушує рівність громадян у зв’язку з поділом за рівнем майнового стану з яким
пов’язується можливість бути зареєстрованим як кандидат у депутати Верховної Ради
України, що є порушенням ст. 71 Конституції України.
Згідно з статтею 37 утворення і діяльність політичних партій ... програмні цілі або дії
яких спрямовані на ліквідацію незалежності України…, підрив її безпеки, незаконне
захоплення державної влади, ... на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
Оскільки мають місце зі сторони учасників виборчого процесу саме такі дії, вибори за їх
участю не можуть бути конституційними.
Згідно з статтею 133 систему адміністративно-територіального устрою України
складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і
села і саме ці території виключно у повному обсязі можуть бути задіяні у формуванні
виборчих округів. Оскільки формування виборчих округів відбувається на базі політичної
доцільності та безвідносно до системи адміністративно – територіального устрою,
існуючий на сьогодні поділ на округи є неконституційним.
За відсутності територіальних громад та позбавлення їх конституційного права володіти
своїм майном створення та діяльність територіальних (окружних) виборчих комісій також
є неконституційним. Ми закликаємо приєднуватись до процесу скасування окружних
виборчих комісій у відсутність територіальних громад та зупинити безлад у державі
власними силами.
Враховуючи те, що згідно з ст. 76 Конституції України конституційний склад Верховної
Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на
основі загального, рівного і прямого виборчого права, то порушення рівного виборчого
права є підставою для визнання неконституційним складу Верховної Ради України VII
скликання.
Розуміючи, що метою нещодавно прийнятого так званою конституційною більшістю
нового виборчого закону є формування двопартійної системи та фактичне усунення
реальної альтернативи зі сторони громадян, що мають виключне конституційне право
бути обраними до органів державної влади із виборчого процесу, ми вимагаємо
повернення виборчої системи України у конституційне русло та проведення у
відповідності з Конституцією України справедливих та законних виборів
Address of the Ukrainian Assembly of the Small and Medium Business
On illegitimacy of 2012 elections to Ukrainian Verkhovna Rada
The Small and Medium Business Assembly informs hereby everyone on its civic position as
regards the illegitimacy of the coming 2012 elections to the Verkhovna Rada of Ukraine due to
rough violations of constitutional rights and freedoms of Ukrainian citizens.
For instance, as the article 59 of Ukrainian Law "On elections of people deputies of Ukraine"
stipulates that an equivalent of 12 minimal wages (UAH 13244) should be pledged as a
collateral for a person to candidate for the elections as a Majoritarian representative, whereas
the amount that a political party must pledge to candidate under the proportional representation
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is 2000 minimal wages (UAH 2 mln 204 thousand) – just to get registered as candidates.
Such collateral requirements are huge, especially when taking into consideration the fact that
the majority of Ukrainian population lives below the poverty line as a result of, in fact, stealing of
the national wealth of our country by an organized group; such a requirement effectively
deprives the absolute majority of Ukrainian citizens of the opportunity to exercise their right to
be elected, violating the articles 24, 38 and 71 of the Ukrainian Constitution and can be a
reason to recognize the composition of the future, VII Convocation of the Verkhovna Rada as a
non-constitutional one.
In accordance with the article 24 part 1 of Ukrainian Constitution, all Ukrainian citizens have
equal constitutional rights and freedoms and are equal before the law. By introducing such a
significant financial threshold has divided citizens of Ukraine based on their welfare into the two
groups; whereby representatives of one of these groups are deprived of their right to be elected
to Verkhovna Rada of Ukraine, and that violates the provisions of the Article 24 part 1 of the
Constitution of Ukraine.
The Article 24 part 2 of the Ukrainian Constitution stipulates that there can be no privileges or
limitations based on race, skin colour, political or religious beliefs, gender, ethnical or social
descent, wealth, place of residence, language or any other such feature. The requirement to
pledge such significant amount of money as a pre-requisite to candidate, is an obvious
discrimination based on a person’s wealth, which is a clear violation of the Article 24 part 2 of
the Ukrainian Constitution.
In accordance with the provisions of the Article 38 of the Ukrainian Constitution, the citizens
have the right to freely elect and be elected members of central and local state authorities. With
regard to this, the presence of the political collateral requirement in such an amount violates the
right of citizens of Ukraine to be freely elected to Verkhovna Rada of Ukraine.
In accordance with the Article 71 of the Ukrainian Constitution, elections to the central and
local authorities are free, being conducted based on the principles of common, equal and direct
suffrage by secret balloting. The necessity to pledge such a significant amount as the collateral
also limits the will of citizens to be elected to Verkhovna Rada and violates the principle of the
equality of all the citizens, dividing them based on their welfare to be the determining factor in
their right to get registered as a candidate to Verkhovna Rada, that also violates the stipulations
of the Article 71 of the Ukrainian Constitution.
The Article 37 stipulates that formation and activity of political parties ... whose program aims
or actions are directed towards the liquidation of the Ukrainian independence..., undermining its
security, unlawful seizing of the state power, ... sawing inter-ethnical, racial, religious hatred,
infringement onto human rights and freedoms, their health, etc. are banned. As namely such
deeds on the part of some of the participants of the elections can be observed, the elections
featuring them as a party to the process cannot be recognized as constitutional ones.
The Article 133 envisages that administrative and territorial composition of Ukraine is made of:
Crimean Autonomous Republic, oblasts, raions, towns, city raions, townships and villages, and
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that namely these territorial units in their full area can comprise electoral districts. Today, it can
be observed that electoral districts were formed with a view to political considerations and not
based on actual administrative and territorial composition, hence the existing division into the
election districts is non-constitutional as well.
In the absence of territorial communities and depriving them of their constitutional right to own
their property, the creation and activities of the existing territorial election commissions is also
non-constitutional. We hereby call on join the process of dismissal of the existing district
election commissions, unlawfully formed in the absence of legitimate territorial communities,
and to stop this mess with our own hands.
Considering the fact that, as per the Article 76 of the Ukrainian Constitution, the constitutional
composition of the Verkhovna Rada of four hundred fifty people deputies of Ukraine that should
be elected by comprehensive, equal and direct suffrage, the above mentioned violations of
electoral rights can be the reason for refusal to recognize the newly elected Verkhovna Rada of
VII convocation as a constitutional one.
Having realized that the aim of the new Law on the Elections, which has been recently
adopted by the so called 'constitutional majority', was to form the two-party system and
effectively eliminate any real alternative from the part of the population, who has the exclusive
constitutional right to be elected, to remove them from the electoral process, - we demand the
return of Ukrainian electoral system back into the constitutional channel and conduction of fair
and lawful elections in accordance with the Constitution of Ukraine.
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