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Шановний 
денисе леонтійовичу! 

Вітаємо Вас з днем народження!

Бажаємо надійно захищати права  
і свободи людини в нашій державі!  

Наснаги Вам, оптимізму, великих здобутків  
у Вашій професійній діяльності  

для утвердження верховенства права в Україні.

З повагою  
колектив ДП «Центр оцінки та інформації»  
Міністерства юстиції України, наукова рада  

та редакційна колегія журналу «Бюлетень Мін’юсту України»
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лист редактора

У листопаді наша 
країна відзначала День 
Гідності  і  Свободи. 
Вітаю всіх із цим важли-
вим для України святом 
і бажаю захищати спра-
ведливість, пам’ятаючи, 
якою ціною здобута 
наша з Вами незалеж-
ність. Основний Закон 
нашої держави прого-
лошує, що утверджен-
ня  і   забезпечення 
прав і свобод людини 
є головним обов’язком  
держави (частина друга статті 3 Конституції 
України). Про це йдеться у матеріалі в рубриці 
«Незалежна юридична консультація», де роз-
глядаються деякі аспекти утвердження та за-
безпечення прав і свобод громадян.

Рубрика «У фокусі юстиції» присвячена 
спільноті приватних виконавців, зокрема, 
Дисциплінарній комісії приватних виконав-
ців, яка оновила склад і в кінці вересня від-
булося її перше засідання.

О т р и м а л а  н а -
повнення наукова ча-
стина нашого видання. 
Темою наукових статей 
на цей раз стали: оцінка 
ефективності діяльності 
Комітетів Верховної 
Ради, Президента та Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни; практика застосу-
вання іноземного права 
судами США; історія 
прийняття та  основні 
положення Конституції 
Герцогства Варшавсько-

го 1807 р., генезис правоутворення в Україні 
в контексті державно-правових трансформа-
цій тощо. Як завжди, подаємо новий перелік 
наказів, призначення та вітання.

До Нового року залишилось зовсім 
не багато днів, і вже зараз хочеться підве-
сти підсумки наших здобутків і прорахунків, 
а також поступово висвітлювати плани на 
майбутнє. Успіхів нам і перемог, і нових по-
зитивних зустрічей! 

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

om.ua
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