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з Днем Незалежності
і бажаю спільними зусиллями творити сучасну демократичну
Україну, адже, якщо ми
єдина нація, то ми сила,
яку не зможе збороти
жоден ворог. «Нехай
прапор нашої Незалежності гордо майо
рить у мирному небі
України!» – стверджує
голова Координаційної
ради молодих юристів
України Євген Коротобай в актуальній темі, якою відкривається наш новий номер журналу. Адже у серпні
в приміщенні Мін’юсту відбулося урочисте
засідання молодих правників, де було представлено план роботи на ІІ півріччя 2019 року.
Також на сторінках нового номера подаємо фотоколаж святкування Дня Незалежності в центрі столиці та у Міністерстві юстиції України. У новинах – затвердження Плану
заходів з реалізації правопросвітницького
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