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В книге с позиций новейших знаний и достижений науки и передового опыта
юридической практики отражено современное состояние правовой
деонтологии и показаны пути ее приоритетного развития.
Для студентов, слушателей юридических вузов и факультетов, практических
работников правоохранительных органов и правозащитных организаций, а
также всех тех, кто стремится стать правоведом, хочет овладеть профессией
юриста и базовыми знаниями по правоведению и философии права.
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