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Це й стало темою нашого передвесняного
номера.
Також подаємо звіт
про роботу Мін’юсту
за 2018 рік «Мін’юст
та міжнародні партнери – втілюємо зміни
разом!», результати
роботи адвокатів системи безоплатної
правової допомоги,
контакт-центру системи БПД, системи пробації в минулому році.
Пропонуємо інтерв’ю з доктором юридичних наук, професором, академіком
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України О. Скрипнюком, приурочене
до 70-річчя Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького, де йдеться про право,
науку та інститут. Наукова частина журналу містить статті з теорії та історії держави
і права, цивільного права тощо.
Усім читачам бажаю любові до України, мудрості і надії, адже «за вікном –
майже весна»….
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У лютому ми вшановували Героїв Небесної Сотні, адже
18-20 лютого минула п’ята річниця розстрілів на Майдані.
І дивлячись в небо,
де простяглися Промені Гідності, думалося, що Україна повинна й далі долати
темряву – несправедливість, корупцію,
злочинність. Поступу
вперед сприятимуть
Основні засади реалізації стратегічного
курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО, адже 7 лютого
цього року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін
до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському
Союзі та Організації Північноатлантичного
договору)». Метою передбачених Законом
змін є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору.
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«Мін’юст та міжнародні партнери –
втілюємо зміни разом!»
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наказ від 10.01.2019 № 82/5

Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Дата та номер державної реєстрації 24.01.2019 № 84/33055

наказ від 10.01.2019 № 83/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5
Дата та номер державної реєстрації 24.01.2019 № 89/33060

наказ від 11.01.2019 № 102/5
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Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян
у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях,
що належать до сфери його управління
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Дата та номер державної реєстрації 15.01.2019 № 47/33018

наказ від 21.01.2019 № 172/5/10

Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчиненні злочину»
Дата та номер державної реєстрації 24.01.2019 № 87/33058

наказ від 22.01.2019 № 179/5
Про внесення змін до Порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань
Дата та номер державної реєстрації 24.01.2019 № 83/33054
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Про затвердження Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років
особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Дата та номер державної реєстрації 24.01.2019 № 88/33059

наказ від 28.01.2019 № 242/5

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 29.01.2019 № 113/33084

наказ від 29.01.2019 № 270/5/94
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Про інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно,
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
і Єдиним державним реєстром судових рішень
Дата та номер державної реєстрації 30.01.2019 № 118/33089

наказ від 29.01.2019 № 271/5/66
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Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560
Дата та номер державної реєстрації 31.01.2019 № 119/33090

наказ від 29.01.2019 № 272/5

Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи
із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
Дата та номер державної реєстрації 31.01.2019 № 120/33091
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Управління систематизації законодавства та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58
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