ТЕМИ ДЕБАТІВ
1.

Українська правова культура та європейські правові цінності.

2.

Вільний рух осіб у Європі – це цінність Європейського Союзу (ЄС)

чи загроза громадській безпеці?
3.

Євроінтеграція України з позиції трудових прав особи — це

розвиток працездатних українців чи оформлення їх меншовартості?
4.

Євроінтеграція – це поштовх для розвитку української поліції.

5.

Євроінтеграція і права меншин: це зростання ксенофобії чи

розвиток толерантності?
6.

Євроінтеграція

і

правові

основи

захисту

національного

товаровиробника.
7.

Евтаназія в деяких країнах ЄС – порушення права на життя

чи реалізація права на смерть?
8.

Люстрація як засіб покращення рівня публічного управління в

Україні.
9. Утворення Державного бюро розслідувань України – очікування і
реалії.
10. Зменшення повноважень органів прокуратури – прогресивна
реформа чи помилковий крок.
11. Утворення Антикорупційного бюро – очікування і реалії.
12.
Охорона та захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні і
зарубіжних країнах.
13.
Муніціпальна поліція – за і проти.
14.
Україна – правова держава.
15.
Україна – суверенна держава.
16.
Краща форма правління для України: парламентськопрезидентська чи президентсько-парламентська республіка.
17.
Багатопартійна політична система.
18.
Децентралізація влади по-українськи.
19.
Оприлюднення інформації про майно і доходи державних
службовців.
20.
Верховенство права – втілення фундаментального правового
принципу в Україні.

21.
Рівність всіх перед законом – теорія і практика.
22.
Рівність всіх перед хаконом.
23.
Право громадян брати участь в управлінні державними справами.
24.
Безоплатне медичне обслуговування – право, гарантоване
державою.
25.
Кожен має право на житло – право, гарантоване державою.
26.
Суд присяжних – за і проти.
27.
Судовий прецедент як джерело права.
28.
Право народу (території) на самовизначення.
29.
Традиції європейського парламентаризму в Україні.
30.
Вогнепальна зброя для всіх бажаючих.
31.
За збереження речі адміністрація відповідальності не несе...
32.
Захист прав споживачів непродовольчих товарів.
33.
Гарантійний ремонт речі.
34.
Стихійна торгівля – можливість придбати дешеві і корисні
продукти чи загроза здоров’ю.
35.
Недоторканість депутатів.
36.
Податок на розкіш.
37.
Реклама алкогольних і тютюнових виробів.
38.
Незнання закону не звільняє від відповідальності.
39.
Безпритульні собаки і гуманне суспільство.
40.
Шлюбний договір захищає інтереси подружжя чи регламентує
любов?
41.
Правила добросусідства або що робити, коли у сусідів всю ніч
відпочиває шумна кампанія.
42.
Посилення громадського контролю за поліцією у процесі
реформи сприятиме підвищенню якості їх діяльності.
43.
Обсяг приватності у публічних осіб та пересічних громадян.

