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Анотація

У науково-практичному Коментарі роз'яснюються положення нового Закону
України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. (в редакции от 16 липня 2015
р.) у системному зв'язку із Констітуцією України, оновлення галузевого
законодавством, міжнародно-правовими актами по вопросам прокурорської
діяльності та відомчімі актами Генерального прокурора України. Теоретично
обґрунтовуються пропозиції щодо тлумачення проблемні положення цього
Закону, подолання колізій и прогалин, Які у ньом містяться.  

Для практичних працівників органів прокуратури України, студентов,
аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів и факультетів, а
такоже усіх, хто цікавиться прокурорською діяльністю.
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