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У виданні вперше представлено українською всі рішення Європейського суду
з прав людини щодо позбавлення життя на прохання станом на 2019 рік.
Подібне видання російською також відсутнє. Ураховуючи положення Закону
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини», знання цього сегмента практики ЄСПЛ є необхідною
складовою професіограми вітчизняних законотворців і правозастосовців.
Пересічного ж громадянина можуть зацікавити фактичні обставини
зазначеної категорії справ, що «розривають серце» навіть загартованого
професіонала-правника.
Видання стане в нагоді як суб’єктам законотворчості та правозастосування
зокрема народним депутатам, суддям, прокурорам, адвокатам, викладачам,
слухачам і студентам правничих навчальних закладів, так і широкому загалу
читачів, які бажають розширити обрій своїх знань.
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