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Анотація

Монографическое исследование посвящено комплексному изучению
теоретических и прикладных вопросов, возникающих в связи с реализацией
частных интересов в сфере уголовного судопроизводства. В работе
рассмотрены особенности правовой природы и реализации частных
интересов в уголовном судопроизводстве, специфику влияния частных
интересов на криминальные процессуальные правоотношения и нормативную
регламентацию уголовной процессуальной деятельности. Проанализированы
имеющиеся на сегодняшний день проблемы практико-прикладного
характера, связанные с реализацией этой частных интересов как при
осуществлении уголовного производства по общей процедуре, так и в
дифференцированных формах уголовного судопроизводства, процессуальная
специфика которых обусловлена повышенной значимости именно частного
интереса в соответствующих правоотношениях. Даны предложения по
совершенствованию ряда институтов действующего уголовного
процессуального законодательства Украины.

Издание адресовано научным работникам, аспирантам, студентам
юридических учебных заведений, юристам практикам.
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