
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДНРЕАКіі.

1. Україна єсть дерзало» суверенно» 1 самостійно».
2 . Суверенно право в У.д. належать і і  горохипнм.
3 . ТсріторІл У.д. єсть неподільна.

.Повнота публічних прав надекпть всіх, горояаніш У .д . і позбавити 
Л»*'

іх  повно тільки постаново» Суду У.д.
Р.Гороканим У.д. не сохо бути разом з тим гороякн.шом иниОІ дераньи 
о. Л̂ г’Оїж, громадянська і  політична нравосияьність горожан У .д. почи
нається з 20 л іт ,т а к  чоловіків, як жінок.
У.Гсрбдяае У.д. р івні у всіх правах.Уродження,освіта,^пГно,оподат
кування не дають ніяких привале!в.державною ново» єсть «ока укра
їнська. дер-іавкос церкво» ость церква православна. 

а .Ніхто но ноно бути затриманий ни те р іто р іі У.д. без судового ни- 
кизу.хиба на гарячим вчинку;але і а такім разі Суд нас в 2-і годи
ни установити причину і  спосіб затріминня,або випустити на воло, 
ц.донашіе огнище признається недоторканий.Ніяка р ев із ія  без судо
вого наказу не мояо відбутись,крім наглих випадків,але і  тод і,на 
жадання громадянина,мао бути доставлений йому судовий накбз на 
протязі •ІЗ годин.
10 .Установляється опстовна тайна,за винятком судового наказу.

11. па торіторі і  У.д. ніхто не його оути обмежений в правах: 
слова,друку,сумління,організації.страйку і змов -по скільки не 
переступає постанов карного закону.

12 . Кожний громадянин за  порушення його публічних прав аео прав 
його співгорожан иае право винну урядову особу притягти до суду.

13. Громадяно У.д. мають активне і  пасивне виборче право до за- 
конодатних органів і всіх органів місцевого і  громадського самов
рядування. Окремі постанови про права громадянства/гороканства/ 

нормує спеціальний закон.
Н.Верховним законодитним органом У.Д.являється Ііарлямент.
ІЗ.Вида виконавча вдасть в У.Д.належить Раді Д ій істр ів .
16 .  Вивим судовим Органом У.Д. єсть Генеральний Суд.
17 . Парламент виОураоться загальним,рівним,безпосередній,тар

ним і пропорціокильтш голосовьшіли всіх правоедаьних горонан.
ІВ.Один депутат припадає на 100000 людності;.
І  і) .депутатом може бути вибраний кожний необмежений в своїх 

правах громадянин У.д.



20.дипут&?ам забезпечується іммунітет.
ЙІ.Ировірка високії» ииіохить Генеральному Судові У.м. .поступо

ва якого породається па затвердіння Ііараямснту.
..г. депутати до Ііирлямоиту вибіриютьсл но роки.
aa. лочисно Гаржяиент роспускистьсл його «юстдноьоо.ііові »к - 

Оори,ш> постанові ііарляиентуіросгжбуо виконавча вдасть.: іч  поста
ново» про росписиния ииоорів та икоориші не нокс проиинугн иеньш 
як '1 м ісяці.ді* постановою про роспнеання виборів тп скликанням 
ІІарлямонту не нове пройти оіль о місяців.Коли 6 Ііардяаент не оув 
скликни»!1 в призначений. термін,то він збіриеться син соооп  в пер
лий понеділок по тім речииці.

«іч Л.арляиемт проводить 1 олова вибраний абсолотно» оількісто де
путатів.і-. поміч йому вибірапться товнри.-Л в кількості,установлені' 
Ііарллиснтои.

ab . Ііарлямснт зоірветьсн но мемьдо як на ?. сосі і до року.Гирир-
ва мі ■ сесіями не може бути Оідьае о місяців, .а пронозіці»,внесе
ну депутатів.Нардямонт повинен бути скликаний не піаніде і мі-
сяця від одержання і і Голово».

Гл-.длл іф.чвосдльностн різені» Гарляменту треба прнсутиооти сіль
це половини депутатів./сі ОПрніпт різниться звичайно» бІАЬ.Лсг» 
првсутних депутаті виміни констітуціі, проголоиення ві 'н.і, аак-шче.і- 
ня миру,віддання під суд міністрів- рідиються спеціа-ьноо Оільністч

д7.-сконода?ні проекти вносяться на розгляд Парламенту:ІІреаідісє 
І.врллмоиту.окрецпмп депутатами числои ни ионьмс дО.Гидоч міністрів 
виборцями в числі но моньио іШд/О - заявами на письмі, пробірешім.. 
і енеральнии Судом.

2С.>.ля ухвали зміни констітуціі потріоно / ^  присутніх депутатів 
1 ухвала став правосильноп тоді,коли і і  поновить звичайна Оіль - 
шість Пардяаенту в новім складі.

2У.закони,ухвалені Іорлянонтом.пуОді/.уо мераавниР Сскротарь. 
Протоколи Засідань-Пнрлямснту нуолікуотьоя за підписом Голови ІІарлі 
менту і одного з секретарів.

ЬО.Ьез ухвали Парлямонту не мо*иа:поОіра?н ніяких податків,обід. 
дати І позбувати державне майно,ке може бути дійсним бюдчот.озпачо 
ни спільність ві"ск:.,іі ні виданий аадеп г.агадьпо-оооеязио|пй закон

.Л . Проголошення війни потребує ухвали %  присутнактилонія Парля 
ионту.



32.іа«ж,ухьалвниР Парляьеитом,стає дійсний після одержання 
санкції Голови дерлави.Закон дні чи но санкціонований 1 ухвилониП П 
Парламентом втрете стає законом бо» огляду на санкцій.

ЗЗ.Гадм Міні огрів дістав своя цовиоіиаогмісгть від Парламенту 
1 поред шш відповідне.

іл.-ориуо Раду Міністрів Голова Авржаьи.і-Ідьніоть міністрів 1 
спеціаяіааціо їх портфелів установляв Парламент.Член Гади 1 ні стрів 
або весь кабіно?.якому більшість Парламенту висловим, недовірія, 
складно свою повповласть до А  годин і до : день нразиичиеться но
вії? міністр або формується НОВИЙ кдоінет.

26.Члени ііабінсту ілоть в Гирдяменті право дорадчого голосу.
-о.Судових иаріцень не мо-.угь Змінити ні амШіОдатмі ,а і  адмі

ністративні влдоти.
оУ.Чдопл Генерального Суду призначається Парламентом до віку 

усгиновлвного законом.Генеральний Суд ость єдина касаційна Інстан
ція для всіх судів Держали.Організація і компетенція Судів уста
новляється осібним законом.

Припинення громадянських оьобід ухвалпе !щрлямент,а коли він 
но зібраний- Гада іЛііісгрі» з обовязном првддоадти сой рооиорядок 
на зотЕортенил В  перло засідання наЯОЛйЗУОІ сесії і.ирля.иснту.

— .Припинення громадянських свобод не козс їріватц довсе с м і
сяців і но мо"о припадати на час виборів до Парламенту.

ПРАНА НЛДЕйШ ГОЛОВІ У Д.
«/Репрезентація ..еркавд.
б/І'одовіжстьо віЯскои.
в /  Всі іючотні права.
г /  Скликання і відчиноння Ііарллмонту.
д /  .орнувшіня Кабінету Міністрів.
о /  Санкція законів.
я /  Ашіеотія і помилування.
і/. Спадкоємство.
и / Цивкльїілішвита.

і /  (1 е доторкам і оть і непі «попі дальність, прім справ цивільних 
Псі роспорядгешія Голови держави робляться за окріпов державного 
Секретаря і відповідного міністра.


