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Анотація

У навчальному посібнику розглядаються конституційні функції прокуратури –
підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів
громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляд за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство, нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян, і нагляд за додержанням прав і свобод людини і
громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Функції розглядаються з урахуванням змін, внесених до Конституції України
Законом України № 742-VII від 21.02.2014 р.

Для студентів, викладачів юридичних вузів та практичних працівників органів
прокуратури.
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