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Анотація

У навчальному посібнику на підставі чинного кримінального процесуального
законодавства України та з урахуванням відомчих нормативно-правових актів
з питань затримання особи у кримінальному провадженні, викладено
відповідну процесуальну характеристику затримання особи.
Висвітлено міжнародні та національні стандарти затримання особи, підстави
його здійснення, процедури затримання уповноваженими службовими та
іншими особами, перебіг та правові наслідки кожного з видів затримання і
можливості оскарження застосування цього тимчасового запобіжного заходу.

Навчальний посібник також містить: перелік окремих рішень Європейського
суду з прав людини проти України в яких констатовано порушення прав
затриманих осіб, що гарантуються Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод; добірку окремих правових позицій Верховного Суду
щодо застосування норм кримінального процесуального права під час
затримання осіб; аналітичну довідку за результатами вивчення окремих
вироків, ухвал та постанов, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі
судових рішень стосовно приписів статті 371 Кримінального кодексу України;
пам’ятки про права затриманого за вчинення кримінального правопорушення
в перекладі на 12 іноземних мов; бланки пам’ятки для затриманих осіб та
протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали
слідчого судді або суду; лист Генерального прокурора щодо дотримання
вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та
Кримінального процесуального кодексу України під час затримання особи а
також статистичні дані щодо кількості затриманих осіб упродовж 2017-2020
р.р..
Праця буде корисною для викладачів, науковців, юристів, адвокатів,
працівників прокуратури, працівників суду і правоохоронних органів,
здобувачів вищої освіти юридичних вищих навчальних закладів.
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