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лист редактора

у лютому ми вша-
новували героїв не-
бесної Сотні, адже 
18-20 лютого мину-
ла п’ята річниця роз-
стрілів на Майдані. 
І дивлячись в небо, 
де простяглися про-
мені гідності, дума-
лося, що україна по-
винна й далі долати 
темряву – неспра-
ведливість, корупцію, 
злочинність. поступу 
вперед сприятимуть 
основні засади реалізації стратегічного 
курсу на набуття повноправного член-
ства україни в ЄС та нато, адже 7 лютого 
цього року верховна рада україни прий-
няла Закон україни «про внесення змін 
до конституції україни (щодо стратегічно-
го курсу держави на набуття повноправ-
ного членства україни в Європейському 
Союзі та організації північноатлантичного 
договору)». Метою передбачених Законом 
змін є законодавче закріплення в кон-
ституції україни цивілізаційного вибору. 

Це й стало темою на-
шого передвесняного 
номера.

також подаємо звіт 
про роботу Мін’юсту 
за 2018 рік «Мін’юст 
та міжнародні партне-
ри – втілюємо зміни 
разом!», результати 
роботи адвокатів си-
стеми безоплатної 
правової допомоги, 
контакт-центру систе-
ми Бпд, системи про-
бації в минулому році.

пропонуємо інтерв’ю з доктором юри-
дичних наук, професором, академіком 
національної академії правових наук 
україни о. Скрипнюком, приурочене 
до 70-річчя Інституту держави і права  
ім. в. М. корецького, де йдеться про право, 
науку та Інститут. наукова частина журна-
лу містить статті з теорії та історії держави 
і права, цивільного права тощо.

усім читачам бажаю любові до украї-
ни, мудрості і надії, адже «за вікном – 
майже весна»….

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdpcoi.c

om.ua
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