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Анотація

В інформаційному виданні, укладачами, зібрано й систематизовано: чинні
нормативно-правові акти а також витяги з них, що регламентують здійснення
досудового розслідування слідчими і дізнавачами Національної поліції
України; актуальні інформаційні матеріали Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, в яких надано
рекомендаційні роз’яснення щодо застосування окремих норм кримінального
процесуального законодавства, що регулюють проведення досудового
розслідування із метою однакового його застосування та уникнення
неоднозначного тлумачення, а також релевантну судову практику Верховного
Суду та Європейського суду з прав людини, правові позиції яких повинні
враховуватися слідчими та дізнавачами при застосуванні кримінального
процесуального законодавства.
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