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Анотація

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – інтегративний курс
навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя» для
професійної підготовки магістрів з правознавства.  

Підручник підготовлений з урахуванням сучасного стану законодавства та
прецедентної практики Європейського суду з прав людини.   

У підручнику відповідно до програми курсу подано аналіз сучасного
законодавства та практики його застосування, розглянуто актуальні
проблеми кримінально-процесуальної науки.  

Значної уваги надано розгляду питань забезпечення верховенства права та
інших принципів кримінального процесу при екстрадиції та застосуванні інших
форм міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, проблем
доказового права, провадження слідчих та негласних слідчих (розшукових)
дій в порядку взаємодопомоги у кримінальних провадженнях, проблем
накладення арешту на банківські вклади і майно, забезпечення відшкодування
завданої злочином шкоди потерпілим. Внесені пропозиції щодо удосконалення
законодавства та практики його застосування.  

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих
юридичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Право»,
«Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність». Він буде слушним
помічником тим, хто прагне до поглибленого вивчення кримінального процесу
та міжнародного права, аспірантам, докторантам, а також практичним
працівникам правоохоронних та правозахисних органів, слідчим, детективам,
суддям, адвокатам, прокурорам, іншим працівникам, які мають справу із
застосуванням норм кримінально-процесуального та міжнародного права.
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