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Анотація

Книга 1 є першою з п’яти видань, які увійшли до «Зводу судових рішень та
практики у кримінальному процесі України». У ній систематизовано висновки і
рішення Конституційного Суду України щодо тлумачення та відповідності
окремих норм законодавства у сфері кримінального процесу Конституції
України.  

Сприятиме зручності опрацювання та подальшого використання викладеного
у книзі 1 матеріалу можливість пошуку в ній конкретних висновків і рішень
Конституційного Суду України за ключовими словами та статтями
Кримінального процесуального кодексу України.  

Рекомендоване для суд дів, прокурорів, слідчих, працівників інших
правоохоронних органів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів,
магістрів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.
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