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В сборнике приводятся материалы судебной практики - выдержки из
судебных решений по уголовным производств, которые были предметом
рассмотрения высших судебных инстанций Украины за период с 2014 по 2015
и опубликованы в специальных изданиях.
Для судей, работников правоохранительных органов, правозащитных
организаций, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов
юридических учебных заведений, а также всех тех, кто интересуется
вопросами уголовного права и практикой его применения.
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