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ДИСКУСІЯ НАВКОЛО МОВНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ  

ТА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Акцентується увага на обговоренні мовно-політичних проблем та мовної 

політики, яка упродовж усіх років незалежності проводилася у сучасній Україні 

несистемно і непослідовно. З’ясовано, що мовна політика, ідеї та ідеологія мешканцям 

регіонів нав’язувалися тією чи іншою політичною силою. Свідченням цього є велика 

кількість статей, які дискутуються на сторінках газет і журналів. Дискусії на ці та 

інші мовно-політичні теми мають місце на конференціях, «круглих столах», семінарах, 

на основі яких формуються звернення, листи та ін., які спрямовуються до перших осіб 

держави із тим, аби вирішити ту чи іншу проблему, яка є важливою для поширення 

української мови на Півдні і Сході країни, збереження російської мови, яка начебто 

утискається в сучасній Україні і забороняється національно-демократичними 

політичними силами, які мешканцям Криму нав’язують українізацію, національну 

культуру, єдність українського суспільства, взаєморозуміння у середовищі політиків, 

збереження незалежності та соборності Української держави.  

Ключові слова: дискусія, мовно-політичні проблеми, обговорення, мовна політика, 

конференція, круглий стіл, семінар, звернення, лист. 

 

Савойская С. В. Дискуссия о языковых политических проблемах и языковой 

политике в современной Украине. 

Акцентируется внимание на обсуждении языковых политических проблем и 

языковой политике, которая на протяжении всех лет независимости Украины 

проводится несистемно и непоследовательно. Сосредотачивается внимание на том, 

что языковая политика, идеи и идеология навязываются жителям регионов той или 

иной политической силой. Свидетельством этого является большое количество 

статей, которые дискутируются на страницах газет и журналов. Дискуссии на эти и 

другие языковые политические темы имеют место на конференциях, «круглых 

столах», семинарах, на основе которых формируются обращения, письма и др., 

которые направляются первым лицам государства с тем, чтобы решить ту или иную 

проблему, которая является важной, чтобы расширить использование украинского 

языка на Юге и Востоке страны, сберечь русский язык, который будто бы 

притесняется в современной Украине и запрещается национально-демократическими 

политическими силами, которые навязывают украинизацию русскоязычному 

населению Крыма, национальную культуру, единство украинского народа, 

взаимопонимание среди политиков, независимость и сохранение соборности и 

независимости Украинского государства.  

Ключевые слова: дискуссия, языковые политические проблемы, обсуждение, 

языковая политика, конференция, «круглый стол», семинар, обращение, письмо. 
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Savoyska S. V. Discussion about language and political issues, language policy in 

contemporary Ukraine. 

The article focuses on the discussion about language and political issues and language 

policy, which carried out haphazardly and inconsistently by authorities during all years of 

independence of Ukraine. The attention is focused on the fact that the language policy, ideas 

and ideology of the inhabitants of the regions were imposed by this or that political force. 

Evidence of this fact is large number of articles that are discussed on the pages of newspapers 

and magazines. Discussions on these and other language and political issues are on the 

conferences, «round tables», seminars.  

Language and political issues and activities of the language policy are widely debated in 

the press, electronic media, letters, requests and appeals, during which it was repeatedly 

noted that despite the fact that in the first half of the 1990s in the field of language policy 

were certain achievements, but in general there were a lot of problems that are associated 

with the establishment of Ukrainian language as the language of interethnic communication 

and understanding, in many fields of social and political life, uniting and unifying factors, 

with the strengthening of the state unity, protection of linguistic, political, information and 

communication spaces from foreign language and cultural expansion, discrimination on 

linguistic ground, the language development of those communities which were threatened 

with extinction.  

There is negative attitude towards Ukrainization policy of some pro-Russian officials. 

Derusification must be started, according to many Russian scientists, from the capital, but 

there many officials to this time do not recognize the Ukrainian language and use it only in 

the exercise of state powers. Really, right are scientists, including A. Pogrebnoy, nobody in 

Ukraine does not protect Russian language, because it is not from anyone to defend. In the 

independent Ukraine it is widely used that meets specific proportion of ethnic Russians in the 

population of the country. Pro-Russian policy, as notice scientists defending Russian to 

Ukrainian, which in some areas of modern Ukraine is in a state discriminated minority 

language over time lost its quality and value. 

Key words: discussion, language and political issues, discussion, language policy, 

conference, «round table», seminar, appeal, letter. 

 

На конференціях, «круглих столах», семінарах, на шпальтах газет, сторінках 

журналів тощо обговорюються, по суті, дві мовно-політичні проблеми – збереження 

статусу-кво для російської мови у сучасній Україні, а також поширення української 

мови в усіх регіонах країни та сферах суспільно-політичного життя українського 

суспільства. Усе інше обговорюється у контексті цих мовно-політичних проблем. 

Активну участь у цьому беруть журналісти, політики, науковці та ін., зокрема, 

О. Бандура, І. Дзюба, М. Жулинський, А. Клименко, Р. Корж, Б. Олійник, В. Підгора, 

А. Погрібний, М. Скорський, В. Старостін та ін. За їхніми висновками, мовно-політичні 

проблеми та мовна політика розкололи політиків і громадян. Одні із них називають 

етнічних росіян державостворюючою нацією та намагаються довести важливість 

російської мови для українського суспільства і держави у цілому. Щоб довести свою 

правоту, вони звинувачують своїх опонентів в етноциді, геноциді, у неповазі до 

російськомовних громадян, права яких у сучасній Україні начебто порушуються, що, за 

висновками обговорень, може призвести  до знищення держави. Захисники 

російськомовності, зокрема В. Колесніченко, наводять факти, які свідчать, що за роки 

незалежності Верховна Рада схвалила 43 закони, які дають можливість знищити 

російську мову в усіх галузях життя, зокрема в освітній, де за останні три роки 

російськомовних шкіл зменшилося на 16 тис. У цьому вони звинувачують українську 

владу, зокрема й колишнього міністра освіти І. Вакарчука, який, як намагаються 
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довести проросійськи налаштовані політики, вимагав від ректорів ВНЗ подати у 

Міністерство освіти і науки перелік предметів, котрі викладаються російською мовою, 

та пояснити причини таких дій. Замість того, щоб крім російської вивчити ще й 

державну мову, поборники російськомовності звинувачують українську владу у тому, 

що випускники російськомовних навчальних закладів змушені покидати країну та 

вступати до тих ВНЗ, які знаходяться у Росії. Утім, проросійськи налаштованих 

політиків непокоїть рішення Нацради про збільшення долі телеефіру українською 

мовою до 80 %, що, по-суті, відповідає відсотку (77,8 %) етнічних українців. Щоб 

захиститися від дискримінації та насильницької українізації, що вони називають 

порушенням культурних прав російськомовних громадян, обласні, районні і міські ради 

південного і східного регіонів країни ухвалили програми про підтримку розвитку 

російської мови [15]. 

Дискусії, які присвячуються мовно-політичним проблемам, стосуються, як 

вважають учасники конференції «Українська мова: стан і перспективи», що у 1999 р. 

відбулася у Національному університеті імені Т. Шевченка, чужомовних запозичень, 

які загрожують перетворити українську мову у мішанину англійської і російської мов. 

Учасники конференції засуджують українсько-російський суржик, який активно 

впроваджується на телебаченні і радіоканалах, чим принижується й знецінюється 

українська літературна мова. Учасників конференції обурює: що нові газети, радіо і 

телестудії висміюють все українське, нав’язують українській молоді чужих кумирів, 

чинять інформаційний і мовний тиск; російщення українців, яке продовжує підривати 

основи Української держави; демонстрація працівниками електронних ЗМІ 

національної меншовартості, які під впливом співбесідника переходять на російську 

мову, та ін. Враховуючи вищезазначене, учасники конференції звернулися до віце-

прем’єра уряду України В. Семиноженка із такими вимогами і пропозиціями: 

«припинити у ЗМІ дискредитацію українців та їх мови; виконувати усі норми чинного 

законодавства стосовно використання української мови в електронних ЗМІ; розробити 

чітку систему адміністративних заходів і штрафних санкцій щодо недержавних ЗМІ» [2, 

с. 1]. 

Зокрема, просвітяни стверджують, що стан функціонування української мови в 

усіх сферах суспільно-політичного життя у сучасній Україні не набув поступального і 

системного розвитку. Ця проблема широко обговорювалася учасниками «круглого 

столу», що відбувся 27 червня 2001 р. у м. Києві на тему «Конституційні засади 

державності української мови». Учасники цього заходу зробили висновки, що 

впровадження української мови як державної лише частково торкнулося освіти, 

радіомовлення, а українською мовою користуються лише деякі посадові особи, про що 

свідчить мізерна питома вага українськомовної преси і книги, які, на думку І. Ющука, 

на 80 % мають бути українськими [18, с. 4], підготовка спеціалістів російською мовою, 

порушення прав українців на отримання інформації та навчання рідною мовою у 

східному і південному регіонах держави. Учасники цього заходу дійшли висновку, що 

за таких обставин Україна не зможе стати авторитетною у світі та справді Українською 

державою, якщо вона не буде сприяти розвитку україномовної преси, книгодрукування; 

не ухвалить новий закон «Про українську мову в Україні», не засудить керівників усіх 

рівнів, які нехтують державною мовою, а також чинять відвертий опір впровадженню 

української мови в усі сфери життя країни. Щоб припинити російщення українців у 

подальшому та перевести навчальний процес у ВНЗ на державну мову, необхідні, як 

вважають учасники «круглого столу», зусилля української влади і громадськості, які 

підтримають створення українських навчальних закладів у Донецьку та в АР Крим, 

сприятимуть функціонуванню комп’ютерної мережі українською мовою та ін. [12, с. 4]. 
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Мовно-політичні проблеми дискутувалися й у Верховній Раді України на 

парламентських слуханнях, що відбулися 12 березня 2003 р., учасники яких відзначили, 

що українська мова не набула належного поширення в усіх сферах суспільно-

політичного життя держави. Щоб не допустити спекуляцій на мовному ґрунті, 

політичних конфліктів та зберегти стабільність у державі, учасниками слухань було 

запропоновано: створити центральний орган виконавчої влади із питань мовної 

політики та консультативно-дорадчу раду, підзвітну Президентові України; заборонити 

засновувати в Україні ЗМІ іноземним особам; забезпечити україномовній продукції не 

менш як 70 % часу трансляції; не видавати ліцензій тим телеорганізаціям, які 

порушують закони, що регулюють питання використання державної мови; запровадити 

пільгове оподаткування україномовної продукції; передбачити відповідальність за 

порушення законів для посадових осіб, які при виконанні службових обов’язків 

використовують як засіб спілкування не державну мову; передбачити у законодавстві 

про національні меншини положення про обов’язковість володіння державною мовою; 

у структурі Кабінету Міністрів України створити управління із питань мовної політики; 

запровадити на телебаченні і радіо передачі про традиції, звичаї і побут українського 

народу та ін. [13, с. 7]. 

Мовно-політична ситуація, що є результатом тривалої війни проти української 

мови, ідентичності та державності, яку розпочала Московія після 1654 р. і яка 

продовжується нині у формі мовно-культурної експансії, погіршилася, а мовно-

політичних проблем стало більше у зв’язку з ухваленням нав’язаної екс-президентом 

Л. Кучмою депутатам Верховної Ради закону «Про ратифікацію Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин», який замість захисту тих мов, що знаходяться на 

межі зникнення, перекреслив, на думку учасників «круглого столу» «Українській мові – 

правовий захист», сподівання українців на ліквідацію колоніального статусу, у якому й 

понині перебуває українська мова, та побудову в Україні національної держави 

українського народу. Учасники цього заходу зазначили, що ухвалений і підписаний 

Л. Кучмою закон спрямовано на закріплення переваги в усіх сферах життя російської 

мови над державною українською. Він фальсифікує і спотворює дух і букву хартії як 

високогуманного документа та не враховує ту мовно-політичну ситуацію, яка склалася 

в Україні [16].  

Наслідки такого ухвалення розв’язали руки для проросійськи налаштованих 

політиків, які почали поширювати російську мову в усіх сферах суспільно-політичного 

життя, зокрема в освіті. Вони закривали групи, класи і навчальні заклади з українською 

мовою навчання. Зокрема, на скорочення годин для вивчення української мови і 

літератури у старших класах, використання на службі недержавної мови звернули увагу 

учасники «круглого столу», що відбувся у Національній спілці письменників. Учасники 

дискусії наголосили на тому, що для захисту української мови має бути чітка державна 

політика, яка має спрямовуватися на те, що кожен держслужбовець повинен володіти і 

послуговуватися українською мовою [9, с. 6].  

До обговорення мовно-політичних проблем долучилися усі фракції, депутати, 

політики і науковці парламентських слухань. На обговорення була запропонована 

доповідь відомого вітчизняного вченого, академіка І. Дзюби, який звернув увагу на 

глибину зрусифікованості українського суспільства, коли 70 % українців, згідно із 

даними перепису населення, назвали українську мову рідною, але у публічному житті 

та побуті нею не послуговуються; подальше виродження українського народу; 

недостатню присутність української мови у суспільно-політичному житті країни, 

витіснення її із наукового життя, військового побуту, засобів масової інформації (ЗМІ), 

які «є одними із важливих складових творення мовного простору у державі» [7]. 

Унаслідок цього, на його переконання, звужується простір спілкування нації. Змінити 
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таку ситуацію, на його думку, можна не із допомогою пропаганди та закликів полюбити 

українську мову, а змінивши обставини та підходи до виховання культури мовної 

поведінки, чим у сучасній Україні, на думку І. Дзюби, не займаються. Лише після 

цього, на слушну думку І. Дзюби, «знання української мови, володіння нею стануть 

справді необхідними для роботи у сфері обслуговування, ЗМІ, службової і державної 

кар’єри» [4]. 

Проблеми виховання культури обговорювалися також на засіданні «круглого 

столу», що відбувся у 2003 р. у Міністерстві культури і мистецтв України. У цьому 

заході взяли участь представники творчих спілок, журналісти та інші учасники, які 

приділили велику увагу розвитку національної культури, із якою тісно пов’язали 

політичну та інші сфери і галузі суспільного життя. Вітчизняні науковці звертають 

увагу на те, що між культурою та економікою є прямий взаємозв’язок, який свідчить, 

що остання не може успішно розвиватися доти, доки у суспільстві та серед політиків 

буде низька культура. Із цього приводу В. Єсипок зазначив, що «економіка запрацює у 

сучасній Україні лише тоді, коли потужно запрацює культура, позаяк дуже складно, на 

його думку, розбудовувати національну духовність, коли йде така колосальна експансія 

чужої культури, унаслідок якої української книги, преси, телебачення, кіно майже 

немає». Усе це відбувається, як вважав народний депутат А. Клименко, на тлі 

інформаційно-економічного вторгнення російськомовних видань, які дешевші та мають 

вищий художний рівень у порівнянні з українським, що роками замовчували державні 

службовці або робили вигляд, що такої проблеми не існує [8, с. 4]. За словами 

А. Авдієвського, «культура в Україні має працювати на національну ідею та 

національну ідеологію, позаяк саме завдяки культурі ми зберегли свою ідентичність і 

постали у світі як неповторна та своєрідна держава» [11].  

Про мовно-політичні проблеми та бездіяльність високопосадовців у сфері мовної 

політики, яка має зосереджуватися на таких пріоритетних напрямах, як приведення 

мовного законодавства сучасної України у відповідність із Конституцією України, 

рішенням Конституційного Суду, що стосується вимог володіння українською мовою 

кандидатами у народні депутати, держслужбовцями, освітянами, науковцями та ін., 

йшлося у листі до перших осіб України – В. Ющенка і Ю. Тимошенко. У листах 

наголошувалося, що на чотирнадцятому році незалежності ледве животіє 

українськомовна книжка, у школах катастрофічно не вистачає підручників, відсутній 

національний кінематограф, радіомовлення, а міське покоління дітей майже не 

спілкується українською мовою [17].  

На думку учасників «круглого столу», який було організовано в Інституті 

Центральної Європи у 2005 р., Україні потрібна справжня мовна політика, з допомогою 

якої необхідно створити належну нормативну базу підтримки і пільг для 

українськомовних ЗМІ, книговидання, пісенної продукції, кіно, театру тощо. І це не 

може бути сферою політичних спекуляцій навколо української, російської та інших 

мов, а також ст. 10 Конституції України, де визначальною тезою є державність 

української мови [7].  

Мовно-політичні проблеми в Україні пов’язані із бездержавністю українського 

народу у минулому та перебуванням його під владою іншої мови і культури. Ці 

проблеми не втратили своєї актуальності і наразі, як заявив Б. Олійник на 

парламентських слуханнях, що відбулися у травні 2003 р. у Верховній Раді, коли 

«простір функціонування, тобто життєдіяльності рідного слова помітно 

звужується» [10].  

Про це свідчать численні дискусії, що відбуваються на сторінках друкованих 

засобів масової інформації, які, на думку дописувачів, мають стати єдиним 

інформаційним простором, котрий об’єднає націю у єдину спільноту – український 
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народ. На сторінках преси дописувачі ставлять безліч запитань, що стосуються захисту 

української мови, яка є підґрунтям для розбудови сучасної Української держави 

[1, с. 3]; утвердження української мови, переведення наукових журналів на російську 

мову, знання української мови, яка була переміщена із села у місто, її багатовікової 

боротьби за виживання, а також мовно-політичних протистоянь. На сторінках преси 

широко дискутуються міфи, начебто у сучасній Україні забороняється російська мова і 

культура та українізуються російськомовні громадяни, що «не сприяє 

інтернаціональному розвиткові нації» [14, с. 7]. 

Як розв’язати ці та інші проблеми, розмірковували депутати на парламентських 

слуханнях «Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні», що 

відбулися у Верховній Раді України 13 квітня 2005 р. На слуханнях йшлося про 

недофінансування державного телебачення і радіомовлення, небезпеку комерційного 

телерадіомовлення для культури нації, яке, на думку М. Жулинського, ігнорує закони 

про українську мову і не заважає Росії скидати в інформаційний простір України усе, 

що завгодно. Утім, Росія затвердила «Доктрину інформаційної безпеки», згідно із якою 

російська мова визначена як «фактор духовного єднання народів багатонаціональної 

Росії», яка, на відміну від унітарної України, є федерацією із багатьма національними 

автономіями та округами. Попри це, єдиною мовою Росії є російська, яка користується 

авторитетом у цій державі.  

Водночас Верховна Рада ніяк не наважиться ухвалити закон «Про українську мову 

як державну» на реалізацію ст. 10 Конституції України як важливого чинника 

консолідації українського суспільства. Утім, суспільне мовлення, на думку 

М. Жулинського, необхідне українцям насамперед для того, щоб «захищати й 

утверджувати національну культурну ідентичність, зміцнювати суспільну мораль, 

підтримувати літературну, мистецьку, наукову творчість, освітню діяльність, 

задовольняти культурно-освітні потреби національних меншин та етнічних груп, а 

головне – сприяти вільному формуванню поглядів громадян і громадської думки, 

надавати громадянам можливість брати участь у громадському житті, реалізовувати 

своє право на контроль і суспільну критику» [5, с. 3].  

Проблеми деукраїнізації, становлення української мови, володіння, 

послуговування та утвердження, яка у минулому зазнала тортур від чужоземних 

загарбників, а на восьмому році незалежності України загнана у глухий кут 

зросійщувачами кучмівського режиму, які, на думку А. Погрібного, захоплювали для 

російської мови усе нові і нові плацдарми [6], обговорювали на триденному семінарі, 

що відбувся у 1998 р., викладачі і науковці Київського військового гуманітарного 

інституту, який готує для країни ідеологічні кадри вищого рівня. Освітяни 

обговорювали проблеми, які стосувалися: ігнорування депутатами Верховної Ради, 

членами уряду, адміністративними працівниками ст. 10 Конституції України; 

зменшення обсягу українського друкованого слова у незалежній Україні, який у 1996 р. 

становив 2–3 %; вилучення із законопроекту про середню освіту 7-го пункту, де йшлося 

про обов’язкове вивчення державної мови, яка є головною ознакою нації, її культури, 

єдності, національної гордості та патріотимзму. На семінарі було ухвалено: 

організувати факультативне вивчення державної мови, створити навчально-методичний 

кабінет україністики та обладнати його технічними засобами навчання та ін. Незнання 

та ігнорування української мови військовими високопосадовцями, а також 

антиукраїнські мовні ініціативи провладних політичних сил, які порушують ст. 10 

Конституції України про державність української мови, усе частіше порушуються на 

сторінках друкованих ЗМІ, які, як вважає І. Ющук, на 80 % мають бути 

українськомовними [18, с. 4].  
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У листі до екс-президента В. Ющенка йшлося про те, що щоб виправити мовну 

ситуацію в українському війську, необхідно українізувати військову освіту на усіх 

рівнях, а у Міністерстві оборони створити підрозділ, який спрямовуватиме і 

контролюватиме роботу щодо впровадження державної мови. Ці та інші проблеми 

піднімали у своєму листі до екс-президента В. Ющенка учасники Всеукраїнських 

громадських читань «Українська мова і державність». Вони звинувачували його у 

захисті прав тих російськомовних громадян, які принципово не вивчають української 

мови; відступництві на користь антиукраїнських сил, в утисках мовного права та 

духовних потреб корінної нації українців, торуванні постколоніального шляху розвитку 

України, знищенні української мови та ін. [3].  

Отже, опираючись на зазначене, варто зробити такі висновки: не зважаючи на те, 

що із часу проголошення незалежності пройшло уже 24 роки, дискусії навколо мовних 

проблем та мовної політики, яка належним чином у сучасній Україні не проводиться, і 

досі не припиняються. Про мовні проблеми, які залишилися, та мовну політику, яка є 

несистемною і непослідовною, не говорить лише лінивий. Влада у минулому законом 

«Про засади державної мовної політики» розколола українське суспільство на дві 

частини – Південь і Схід (Новоросія), з одного боку, Захід і Центр – з іншого. 

Теперішня влада вирішила залишити питання мовної політики так, як воно склалося 

при минулій владі: Південь і Схід, де регіональною мовою є російська, і надалі 

продовжують російщити етнічних українців, Центр є двомовним, а Захід − переважно 

одномовним. Виглядає це так: якщо україномовне і російськомовне питання 

розколюють українську спільноту, то будемо вивчати англійську мову, яка не 

розколює, можливо, вона у недалекому майбутньому буде запроваджена в Україні як 

офіційна. Це виглядає, приміром, так, як у багатомовній та багатонаціональній Індії, де 

кожний невеликий регіон має власну офіційну мову, бо єдиної для усіх офіційної 

(державної) мови в країні не існує, тому у якості офіційної введено англійську мову, 

яку знає та якою послуговується еліта цієї країни.  
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Малиновський В. Я.  

 

ЗАКОН «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ» ТА ЙОГО ВПЛИВ  

НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ РАД:  

НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті здійснено аналіз нового Закону України «Про місцеві вибори». 

Наголошено на особливостях вказаного закону, його відмінностях з попереднім 

законом, а також суспільно-політичних умовах, котрі вплинули на ці особливості. 

Особлива увага зосереджена на новаціях, запроваджених цим законодавчим актом. На 

основі проведення виборів 25 жовтня 2015 р. у Волинській області проаналізовані 

позитивні та негативні аспекти вказаного закону, що вплинули на виборчий процес. 

Ключові слова: місцеві вибори, партії, виборча система, місцева рада, депутат, 

кандидат у депутати, виборці. 

 

Малиновский В. Я. Закон «О местных выборах» и его влияние на формирование 

местных советов: на примере Волынской области. 

В статье проведен анализ нового Закона Украины «О местных выборах». 

Отмечены особенности указанного закона, его отличия от предыдущего закона, а 

также общественно-политические условия, которые повлияли на эти особенности. 

Особое внимание сосредоточено на новациях, введенных этим законодательным 

актом. На основе проведения выборов 25 октября 2015 г. в Волынской области 

проанализированы положительные и отрицательные аспекты указанного закона, 

повлиявшие на избирательный процесс. 

Ключевые слова: местные выборы, партии, избирательная система, местный 

совет, депутат, кандидат в депутаты, избиратели.  

 

Malynovskiy V. Y. The Low «On Local Elections» and its influence on the formation of 

local councils: on example of Volyn region. 

The article analyzes the new Law of Ukraine «On Local Elections». The specificity of the 

Act, its differences from the previous law, social and political conditions that influenced on 

these features are emphasized. Special attention is focused on the innovations introduced this 

piece of legislation. 


