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Анотація

Видання підготовлене за підсумками аналізу більше ніж 300 конвенцій,
статутів, пактів, протоколів та інших міжнародних актів, а також на підставі
узагальнення майже 3 тис. рішень Європейського суду з прав людини. Як
результат – відібрані й наведені в кореляції зі статтями Кримінального
кодексу України тексти (витяги з текстів) 211 міжнародних документів та 334
рішень Європейського суду з прав людин (з них 178 вперше опубліковані
українською мовою).  

 Міжнародні документи та судова практика супроводжуються авторськими
доктринальними висновками (науково-практичним коментарем) щодо їх
застосовності в контексті вітчизняного кримінального права.  

Для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів,
правників-науковців, а також громадян, які цікавляться питаннями
відповідності вітчизняної судової практики нормам міжнародного права та
рішенням Європейського суду з прав людини.
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