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Анотація

У підручнику на основі чинного законодавства, практики його застосування і
досягнень правової науки розглядаються статус судових та правоохоронних
органів, порядок їх формування, принципи організації та функціонування.
Особлива увага приділена розкриттю природи судової влади, визначенню
системи і змісту її функцій, класифікації її принципів. Значне місце у цій праці
займає викладення принципів і порядку побудови судової системи України, їх
відповідність міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості
та доступності правосуддя. Виходячи з перебування вітчизняної системи
права на етапі реформування, характеристика органів судової влади, статусу
її носіїв, органів прокуратури, дізнання, досудового слідства, інших державних
і недержавних правоохоронних інститутів здійснена крізь призму їх
становлення і розвитку.

Підручник розрахований на студентів, слухачів, курсантів юридичних вищих
навчальних закладів. Книга також буде корисною викладачам,
правознавцям-практикам, усім, кого цікавить організація судів та інших
правоохоронних органів в Україні.
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