Проект 1
Закон України
Про запобігання повторенню
трагічних подій листопада 2013 – лютого 2014 року

Прагнучи унеможливити повторення трагічних подій листопада 2013 – лютого 2014 року,
діючи в інтересах захисту демократії, прав і свобод людини, а також національної безпеки
України,
розуміючи недостатність існуючих у правовій системі інструментів для нагального усунення
загрози відновлення авторитарного режиму,
усвідомлюючи винятковість обставин, що спонукали до прийняття цього Закону,
підтверджуючи відданість принципам верховенства права і наголошуючи на виключному
характері цього Закону,
враховуючи ключову роль у трагічному розвитку ситуації,
1. Заборонити обіймати посади та займатися діяльністю, передбаченою пунктом першим
частини першої статті четвертої Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
таким особам, які обіймали відповідні посади з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року
включно:
Януковичу Віктору Федоровичу – Президенту України;
Пшонці Віктору Павловичу – Генеральному прокурору України;
Клюєву Андрію Петровичу – Главі Адміністрації Президента України;
Портнову Андрію Володимировичу – Першому заступнику Глави Адміністрації Президента
України;
Захарченку Віталію Юрійовичу – Міністру внутрішніх справ України;
Якименку Олександру Григоровичу – Голові Служби безпеки України;
Лукаш Олені Леонідівні – Міністру юстиції України.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ
Проект 2
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про люстрацію осіб, причетних до грубих порушень прав та свобод людини і
громадянина в період проведення масових акцій громадського протесту в Україні

Цей Закон визначає правові та організаційні засади люстрації осіб, причетних до грубих
порушень прав та свобод людини і громадянина в період проведення масових акцій

громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.
Стаття 1. Визначення термінів
Люстрація – обмеження права визначеної категорії осіб (суб'єктів люстрації), у випадках
встановлених цим Законом, займати, передбачені цим Законом, посади в органах державної
влади та органах місцевого самоврядування; бути обраними в органи державної влади та
органи місцевого самоврядування.
Стаття 2. Суб'єкти люстрації
Суб'єктами люстрації відповідно до цього Закону є особи, що займали в період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року, наступні посади:
1) Президент України;
2) Глава та заступники глави адміністрації Президента України;
3) Прем'єр-міністр та члени Кабінету Міністрів України;
4) Голова та заступники голови Служби Безпеки України;
5) Генеральний прокурор та його заступники, прокурори Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя.
Стаття 3. Правові наслідки люстрації
Суб'єкти люстрації протягом 10 років з моменту набуття чинності цим Законом не мають права
займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади суддів,
прокурорів, бути обраним в органи державної влади та місцевого самоврядування.

	
  

