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UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION 

STATEMENT 

REGARDING THE UKRAINIAN LAW 

"ON THE PRINCIPLES OF LANGUAGE 

POLICY" 

 

It has come to the attention of the Ukrainian 

American Bar Association (UABA) that on July 3, 

2012, the Ukrainian Parliament purportedly 

adopted the law "On The Principles of Language 

Policy" which grossly contradicts the Ukrainian 

Constitution and undermines the constitutional 

order of Ukraine. 

 

The Venice Commission of the Council of Europe, 

in reviewing this legislation in comparison to 

European constitutional standards, stated that it 

fails to provide a proper balance between 

development and use of a state language as a 

unifying factor in society and the development and 

protection of minority languages.  Most 

importantly, the Language Policy Law openly and 

unabashedly violates not only countless laws 

presently in force in Ukraine, but also shamelessly 

goes against the Ukrainian Constitution that 

establishes the Ukrainian language as the sole 

official language of Ukraine.  This legislation also 

brazenly undermines the development of the 

national identity of the Ukrainian people and 

subverts the independent statehood of Ukraine. 

 

The circumstances surrounding the passage of this 

legislation are permeated with gross violations of 

the basic principles of justice and fair play and put 

into dire jeopardy the implementation of the 

universal concepts of the rule of law in Ukraine.   

 

Legislative actions of the Ukrainian Parliament are 

governed by the law on "The Regulations of the 

Verkhovna Rada of Ukraine", which establishes the 

procedures for the introduction, deliberation, 

voting, and adoption by the Ukrainian Parliament 

of proposed legislation before it can come into 

legal effect.  During the passage of the Language 

Policy Law, these procedures were systematically 

and blatantly ignored!  For example, the 

prerequisite preliminary reports on the effects of 

ЗАЯВА 

АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ 

АМЕРИКИ 

ЩОДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ» 

 

Асоціації Українських Правників Америки 

стало відомо, що 3 липня 2012 року владна 

більшість Українського Парламенту 

проголосувала за законопроект «Про засади 

державної мовної політики», який грубо 

суперечить Конституції та підриває 

конституційний лад України. 

 

Порівнюючи положення цього законопроекту із 

європейськими конституційними стандартами, 

Венеційська комісія Ради Європи зазначила, що 

цей закон не здатний встановити належний 

баланс між розвитком і вживанням державної 

мови як об’єднуючого чинника суспільства і 

розвитком та захистом мов національних 

меншин. І найважливіше: прийнятий «мовний 

закон» неприховано і зухвало порушує не лише 

численні чинні в Україні нормативні акти, але й 

безсоромно порушує Конституцію України, яка 

визначає українську мову як єдину державну 

мову в Україні. Цей закон також безпардонно 

зазіхає на розвиток національної ідентичності 

українського народу і загрожує державній 

незалежності України. 

 

Обставини, за яких був прийнятий цей закон, 

просякнуті грубими порушеннями 

основоположних принципів справедливості й 

відкритості, і являють собою безпрецедентну 

загрозу реалізації в Україні загальновизнаних 

засад верховенства права.  

Порядок прийняття законів Верховною Радою 

України регулюється Регламентом Верховної 

Ради України, який встановлює процедури 

внесення, обговорення, голосування і прийняття 

Українським Парламентом запропонованих 

нормативно-правових актів перед тим, як вони 

набудуть чинності. Під час прийняття 

«мовного» закону ці процедури систематично і 

відверто нехтувались! Так, попередні висновки 

щодо його впливу на законодавство ніколи не 
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the legislation were never submitted to the 

legislative body; the draft bill was put to a vote 

without the requisite committee reports on 

proposed amendments to and effects of the 

proposed legislation; the proposed law was 

subjected to agenda maneuvering so as to avoid 

open and public discussion of its contents by the 

entire parliament; and, final adoption was voted 

upon by absent legislators in stark contradiction to 

the Ukrainian Constitution.   

 

The Speaker of the Ukrainian Parliament, 

Volodymyr Lytwyn, was not present during the 

adoption session and, after learning of its passage, 

announced his resignation in opposition to the 

Language Policy Law.  In response, the majority 

party of the Ukrainian Parliament has purportedly 

adopted legislation that would authorize the 

Speaker's removal by a mere majority vote as 

opposed to the present 300 vote requirement. The 

law on "The Regulations of the Parliament of 

Ukraine" mandates that the speaker of the 

Ukrainian Parliament give his approval to all 

legislation before it can be sent to the Ukrainian 

President for signature into law.  Without the 

parliamentary speaker's signature, the legislation 

cannot become law. 

 

Therefore, under these circumstances, the UABA 

strongly urges Speaker Lytwyn NOT to give his 

approval either to the Language Policy Law or to 

the legislation that would alter the vote requirement 

to remove the Speaker of the Ukrainian Parliament. 

 

Furthermore, the UABA strongly and emphatically 

call upon our brethren lawyers and jurists in 

Ukraine, especially the World Congress of 

Ukrainian Jurists, the Ukrainian Bar Association, 

the Union of Advokats [Spilka Advokativ], the 

Association of Lawyers [Pravnykiv], and the Union 

of Jurists, to actively and fervently oppose the 

Language Policy Law for its obviously unashamed 

unconstitutionality and anti-Ukrainianism, and its 

socially and nationally divisive nature.  The UABA 

further emphasizes that failure to do so will be a 

violation of a lawyer's sacred oath to uphold the 

rule of law.  

 

 

подавалися до законодавчого органу; проект 

закону був поставлений на голосування без 

врахування необхідних висновків головного 

комітету щодо запропонованих поправок і 

наслідків його прийняття; запропонований 

закон був прийнятий в обхід порядку денного 

без публічного і відкритого обговорення його 

змісту всім парламентом; і насамкінець, 

прийняття закону здійснювалося за відсутності 

депутатів, що різко суперечить Конституції 

України.  

Голова українського парламенту Володимир 

Литвин, який був відсутній на засіданні під час 

прийняття закону, заявив про свою відставку на 

знак протесту проти грубих порушень 

регламенту при ухваленні «мовного закону». Як 

повідомлялося, у відповідь парламентська 

більшість ухвалила порядок, який дозволить 

зняти з посади спікера за допомогою простої 

більшості, а не трьохсот голосів, як вимагає 

чинний регламент. Закон "Про регламент 

Верховної Ради України" передбачає 

затвердження всіх ухвалених парламентом 

нормативних актів спікером – перед їх 

надісланням до Президента України на 

підписання з метою набрання ними сили 

закону. Без підпису спікера парламенту 

правовий акт не може набути статусу закону. 

За цих обставин АУПА рішуче закликає Голову 

Верховної Ради Литвина не давати свого 

схвалення як щодо «мовного закону», так і 

щодо закону, що змінює умови голосування, 

необхідні для обрання Голови парламенту. 

 

Крім цього, АУПА рішучo і категорично 

закликає наших колег – адвокатів і юристів в 

Україні, особливо Світовий конгрес 

українських юристів, Асоціацію українських 

адвокатів, Спілку адвокатів України, Асоціацію 

правників України і Союз юристів України 

активно та завзято протистояти «мовному 

закону» через його відверто антиконституційну 

та антиукраїнську сутність, що розпалює 

соціальне й національне протистояння.  У 

протилежному разі ми стикнемося з 

порушенням священної для кожного правника 

присяги дотримувати верховенства права.  
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Lastly, we note that President Viktor Yanukovych 

is the chief of state of ALL of Ukraine - 

irrespective of religious orientation, or political 

party affiliation, or language preference of its 

citizens - and is therefore the guarantor of the 

constitution of the entire nation as a whole.  If the 

Language Policy Law is signed into law by the 

President, the political consequences will be 

disastrous for Ukraine: it will divide the country 

needlessly, it will foment opposition and ignite 

divisiveness within Ukrainian society and in the 

end - it will be the major catalyst for the destruction 

of the underpinnings of Ukrainian statehood.  

 

Therefore, The Ukrainian American Bar 

Association respectfully but ardently calls upon 

President Viktor Yanukovych, as guarantor of the 

Constitution of Ukraine, to make every effort to 

ensure that the bill "On the Principles of Language 

Policy" is removed from further consideration as 

encroaching on the constitutional order of Ukraine, 

and, if the legislation comes before him for 

approval, that he veto it forthwith since it infringes 

on the constitutional order of Ukraine. 

 

For the Officers and Board of Governors of the 

Ukrainian American Bar Association 

 

Насамкінець, відзначаємо, що Віктор Янукович 

є Президентом ВСІЄЇ України – тобто всіх 

громадян, незалежно від їхніх релігійних 

переконань, політичних уподобань чи мовних 

преференцій – і саме тому є гарантом 

Конституції України. Якщо ж Президент 

підпише «мовний закон», і останній набуде 

чинності, це матиме катастрофічні наслідки для 

Української держави: такий закон незворотньо 

розділить країну, розпалить протистояння і 

сепаратизм в українському суспільстві, і 

нарешті – він стане основним каталізатором до 

руйнування підвалин української державності.  

 

Виходячи з цього, Асоціації Українських 

Правників Америки шанобливо і водночас  

рішучo закликає Президента Віктора Януковича 

як гаранта Конституції України вжити усіх 

заходів задля недопущення законопроекту «Про 

засади державної мовної політики» до 

подальшого розгляду – як такого, що посягає на 

конституційний лад в Україні. 

 

 

 

Від імені членів Виконавчого комітету і 

Правління Асоціації Українських Правників 

Америки. 

 

 

 
George Pazuniak, President 

Джордж Пазуняк, президент 

 
Myroslaw Smorodsky, Chairman of the Board of Governors 

Мирослав Смородський, Голова Правління 


