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Анотація

В оновленому науково-практичному посібнику з позицій забезпечення
верховенства права, змагальності сторін, права на захист та інших засад
кримінального провадження, міжнародних стандартів і практики
Європейського суду з прав людини розглянуто підстави для початку і
особливості здійснення спеціального досудового розслідування, порядок
спеціального судового провадження та питання виконання судових рішень,
постановлених за відсутності обвинуваченого.
Видання розраховане на співробітників органів прокуратури, Державного
бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції та інших
органів правопорядку, суддів адвокатів, викладачів і наукових працівників,
аспірантів, здобувачів, студентів і курсантів вищих юридичних навчальних
закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального
судочинства.
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