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Анотація

У цій роботі на основі сучасних положень Конституції України, КПК України
станом на 1 січня 2023 року й нових законодавчих актів щодо діяльності
судових та правоохоронних органів ґрунтовно викладено основні
доктринальні положення та зміст і проблеми конкуренції правових норм в
сучасному кримінальному процесі, подано рекомендації щодо вирішення
проблемних питань кримінального судочинства з урахуванням засади
верховенства права та принципів юридичної визначеності й пропорційності,
положень міжнародних правових актів, правових позицій Європейського суду
з прав людини.   

Значної уваги надано реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя,
розгляду проблемних питань, хибам і прогалинам законодавства, та
вирішенню складних ситуацій у слідчій і судовій практиці, реалізації принципу
презумпції невинуватості, проблемам доказового права, стандарту доведення
поза розумним сумнівом, захисту прав, честі й гідності та безпеки учасників
кримінального процесу, провадженню негласних слідчих (розшукових) дій,
забезпеченню об’єктивності розслідування та незалежності слідчих і
детективів, застосуванню домашнього арешту й інших запобіжних заходів,
діяльності суду присяжних та провадженню на підставі угод, реабілітації осіб,
незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності, проблемам
застосування судового прецеденту в кримінальному провадженні, розвитку
процесуальної форми та зміцнення процесуальних гарантій правосуддя,
Розкрито перспективи розвитку кримінально-процесуального права і
правничої науки.   

Робота розрахована на слідчих, детективів, адвокатів, прокурорів, дізнавачів,
слідчих суддів, суддів, присяжних, працівників Національної поліції,
прокуратури, суду та адвокатури, співробітників СБУ, НАБУ, Державного
бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, митних та податкових органів,
студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних
закладів. Вона буде слушним помічником як тим, хто засвоює ази
кримінально-процесуального права, так і тим, хто прагне до поглибленого
вивчення кримінального процесу.  
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