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Богдан Футей:«Побиття на Євромайдані є не тільки фізичним, а й ментальним: інтерв’ю Тижню
федеральний суддя США Бог дан Футей розповідає про реакцію в Сполучених Штатах на силовий розгін
Євромайдану, а також про за- грози незалежності й територіальній цілісності України та нове покоління, що
вимагає іншої держави. Детальніше-Read More
Суддя: Кравчук писав нову Конституцію, не порадившись з експертами До роботи над проектом
реформування Конституції України, який координує екс-президент України Леонід Кравчук не запрошено людей,
які працювали над Конституцією України 1996-го року. Про це заявив федеральний суддя США, Богдан Футей,
який брав участь у створенні першої конституції Незалежної України, пише "Голос Америки". ДетальнішеRead More
Європарламент готує нову резолюцію щодо України Наступного тижня Європейський парламент винесе
резолюцію щодо подій в Україні. Про це заявив координатор з міжнародних питань групи Європейської народної
партії в Європарламенті Хосе Ігнасіо Салафранка під час брифінгу в Будинку профспілок, де розташовується
Штаб національного спротиву.Представник ЄНП наголосив, що європейські депутати солідарні з громадянами
України, які виступають за європейську інтеграцію і проводять мітинги в Києві і регіонах. "Ми хочемо сказати,
що українські громадяни не самі. Мільйони людей підтримують європейську перспективу України, і ми також
маємо бажання її підписати. Ми з повагою ставимося до відваги людей, які стоять за демократію, мир і
об'єднання... Наступного тижня Європарламент винесе резолюцію щодо України", - сказав євродепутат. УНІАН
Михайло Савчин: Конституційні цінності і право народу на спротив Конституційний устрій ґрунтується на
основоположних цінностях, щодо яких є консенсус у суспільстві, та складають власну конституційну традицію.
Відтворення та еволюція конституційних цінностей втілюється через суспільні інституції, правила і процедури.
Рисами конституційної традиції України є: народоправство, яке втілюється через виборність посадових осіб та
специфіці підзвітності і підконтрольності влади, яка веде традицію із віче Київської Русі, та на випадок владного
свавілля – мирних акцій протесту, що втілюються у традиціях Майдану (традиція віче – майдан); деконцентрація
влади, якій властивий сильний парламентаризм та розвинуте місцеве самоврядування;належна правова
процедура, тобто гарантії чесного і справедливого процесу, зокрема, гарантії особистої свободи громадян;
Детальніше-Read More
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Асоціація правників України закликає долучитися до роботи Центру правової допомоги для учасників
мирних протестів У межах Асоціації правників України (АПУ) розпочав роботу Центр правової допомоги для
учасників мирних протестів, метою якого є надання оперативної та фахової допомоги громадянам, які
постраждали від протиправних дій правоохоронних органів. UBA Website Детальніше-Read More
Support Ukrainians and they can help us build a fairer Europe These days, the world is closely watching Ukraine.
Some of the recent developments, above all the recurrent attempts of the government to use violence against peaceful
demonstrators, raise a serious concern. We, representatives of the international academic community, are especially
troubled by the fact that violence and harassment quite often is targeted at youth, very often journalists, university
students and young faculty. Such conduct by the Ukrainian government is destructive, both for the government itself and
for the future of the country it represents. The Guardian. Read More.
Bohdan Futey: “The beating we saw is not just physical, but mental, too. The government wants to evoke fear in
people” In his interview for The Ukrainian Week US Federal Judge, Bohdan Futey, talks about the violent dispersal of the
EuroMaidan, American reaction to the latest protests in Ukraine, threats to Ukraine’s independence and territorial
integrity, and the new generation that is demanding a different state. Дтальніше-Read More
US Senate Resolution In Support of the EuroMaidan Passes Senate Unanomously S.Res.319 - A resolution
expressing support for the Ukrainian people in light of President Yanukovych's decision not to sign an Association
Agreement with the European Union. Детальніше-Read More.
Former acting Ukrainian finance minister joins US Great East Energy board Former Acting Finance Minister of
Ukraine Ihor Umansky has joined the board of directors of a U.S. gas producer with assets in Ukraine, Great East Energy,
the company has announced on the Web site of the U.S. Securities and Exchange Commission. Apart from Umansky,
Thomas Lanier, the financial expert for developing countries, who was previously a member of the board of Dutch-based
Aegon insurer (responsible for development in Central and Eastern Europe) and U.S.-based Lev Pharmaceuticals, also
joined the U.S. company's board of directors. Kyivpost. Read More.
Azarov: Mass protests bring only destruction, losses to Ukraine Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov has said
that mass protests can bring only losses and destruction to Ukraine. "There won't be more bread, butter, meat or
swimming pools resulting from the barricades in our country, there will only be losses and destruction," he said at the
opening ceremony of the Olympic training center for winter sports in Brovary (Kyiv region) on Wednesday. "This is what
we have to realize. All is in on our hands and minds: if we argue and accuse each other [of things], nothing good will
come of it." Kyivpost. Read More.
Reported in Senate Expressing support for the Ukrainian people in light of President Yanukovych’s decision not to sign
an Association Agreement with the European Union. Whereas, according to a poll conducted in November 2013, a
majority of the people of Ukraine supported signing a historic trade and political agreement with the European
Union; Read More,
US Senate urges Ukraine not to use force against protesters The U.S. Senate has passed a resolution calling on the
Ukrainian authorities to refrain from using force against peaceful protesters and pointed to the possible consideration of
sanctions in the event of further violence. "In the event of further state violence against peaceful protestors, the President
and Congress should consider whether to apply targeted sanctions, including visa bans and asset freezes, against
individuals responsible for ordering or carrying out the violence," reads a resolution posted on the Web site of the U.S.
Congress. Interfax-Ukraine. Read More.
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Latest Daily Ukrainian Legal News Feed

Ukrainian Law Links
Access limited to UABA members

Yurincom Inter

New Ukrainian Legislation (in Ukr.)

Юридичний Вісник України
Law Journal of Ukraine (in Ukr.)
Access limited to UABA members

Weekly Panorama (in Ukr.)
events affecting the Ukrainian legal profession

UABA INTERNSHIP PROGRAM
Deadline for applying for the Spring, 2013
internship position is March 21, 2013

LAW POSITIONS WANTED/AVAILABLE
Click Here to View Resumes or Job Availabilities posted by
UABA Members or Law Students

If you have any questions, please feel free email myroslaw@smorodsky.com
Check out the UABA website; WWW.UABA.ORG and become a member!
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