Kỷ niệm 20 năm Ngày Hiến pháp Ukraina
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TTQH - Cách đây 20 năm, ngày 28-6-1996, Quốc hội Ukraina đã thông qua Hiến pháp của
Nhà nước Ukraina độc lập. Các đại biểu Quốc hội khi đó đã họp bàn thông đêm để hoàn
thiện bản dự thảo Hiến pháp.

Hiến pháp là văn bản pháp lý quan trọng nhất của Nhà nước Ukraina, bao gồm những quy định
cơ bản về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thể chế nhà nước và quyền công dân…

Theo điều 1 của Hiến pháp, Ukraina là nhà nước độc lập, chủ quyền, pháp quyền và dân sự.
Điều 2 quy định: Ukraina là nhà nước theo thể chế đơn nguyên, với lãnh thổ toàn vẹn và bất
khả xâm phạm trong khuôn khổ đường biên giới đang tồn tại.
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Điều 3: Con người, cuộc sống và sức khỏe, nhân phẩm và danh dự, quyền bất khả xâm phạm
và an toàn của con người tại Ukraina được coi là giá trị xã hội cao nhất.

Điều 10: Ngôn ngữ quốc gia tại Ukraina là tiếng Ukraina.

Hiến pháp Ukraina có hiệu lực pháp lý cao nhất. Tất cả các luật và văn bản pháp quy khác của
Ukraina đều phải dựa trên cơ sở Hiến pháp và phù hợp với Hiến pháp.

Trong 20 năm qua Hiến pháp Ukraina đã từng trải qua những cơn thăng trầm. Năm 2004,
Ukraina dưới thời Tổng thống Leonid Kuchma đã thông qua cải cách Hiến pháp, thay đổi thể
chế nhà nước sang chế độ Nghị viện - Tổng thống (hạn chế quyền lực của Tổng thống, chuyển
sang cho Quốc hội). Năm 2010, dưới thời Tổng thống Victor Yanukovych, Tòa án Hiến pháp
Ukraina ban hành quyết định bãi bỏ hiệu lực cải cách Hiến pháp, đưa Ukraina quay trở về với
phiên bản Hiến pháp 1996, với những quyền lớn được trả về cho Tổng thống.

Để kỷ niệm 20 năm ngày thông qua Hiến pháp, vào hồi 12h00 ngày hôm nay tại Quốc hội
Ukraina sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể, với sự tham gia của Tổng thống Petro Poroshenko,
Tổng thống đầu tiên của Ukraina Leonid Kravchuk, các đại biểu Quốc hội khóa I, II và đại biểu
đương nhiệm, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, nhà thờ.

Hoạt động kỷ niệm Ngày Hiến pháp cũng được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước.

Quốc Thành. Theo Korrespondent.
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