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Асоціація Українських Правників Америки
ЗАЯВА АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ АМЕРИКИ
З ПРИВОДУ РІШЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ВІД 22 ЛЮТОГО 2014 РОКУ
В суботу, 22 лютого 2014 року Верховна Рада України, виходячи з наданих Конституцією повноважень, переважною
більшістю голосів констатувала усунення Віктора Януковича від виконання обов'язків Президента України. Після цього
український парламент поклав виконання обов'язків з координування низки міністерств на визначених народних депутатів та
скерував діяльність уряду на забезпечення проведення позачергових президентських виборів 25 травня 2014 року. Ухвалені з
цього приводу відповідні постанови Верховної Ради України цілковито відповідають Конституції України і засадам
верховенства права, прийнятим міжнародною спільнотою.
Асоціація українських правників Америки закликає Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та уряди всіх країн
підтримати дії українського парламенту як такі, що виражають істинну волю українського народу. З цією метою Сполучені
Штати Америки та Європейський Союз закликаються до таких заходів:
• Висловити підтримку діям Верховної Ради України і визнати їх конституційність як таких, що уповні відображають волю
народу;
• категорично відкинути будь-які заяви колишньго Президента Віктора Януковича та його найближчого оточення з приводу
нібито протизаконного усунення їх від влади внаслідок "державного перевороту" та з приводу того, нібито він і надалі є
Президентом України;
• забезпечити виконання міжнародних зобов'язань за Гельсінськими домовленостями 1975 року, Тристоронньою угодою
1994 року та Будапештським меморандумом 1994 року щодо гарантування Україні міжнародної безпеки, територіальної
цілісності та захисту, зокрема, від тиску та втручань з боку Росії. Виконання міжнародних зобов'язань, взятих за згаданим
Меморандумом, набуває особливої ваги, зважаючи на те, що їх було взято взамін на добровільну відмову України від
власних ядерних арсеналів, що є безпрецедентним прикладом у світовій історії;
• рішуче засудити й запобігти будь-яким внутрішнім чи зовнішнім спробам сепаратизму і порушення державної цілісності
України;
• невідкладно вдатися до заходів економічної допомоги Україні з метою зупинення економічної ризи в державі, що стала
наслідком злочинних і грабіжницьких дій з боку режиму Януковича та економічного тиску, який застосовувала і
застосовуватиме Росія проти України;
• невідкладно втілити в життя заходи з економічного розвитку України - український "План Маршалла" - задля сприяння
Україні на шляху інтеграції з Європейським Союзом, що є послідовним прагненням і незмінною метою українського народу.
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