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ВСТУП
Пропонована збірка об’єднує науково-практичні коментарі до законів, що не
мають спільного предмету регулювання, але мають так би мовити спільний
центр тяжіння — кримінальне провадження.
Один із них стосується гарантій особам, які постраждали унаслідок протиправних дій правоохоронних органів та органів правосуддя при здійсненні заходів
кримінального провадження і відправлення правосуддя.
Інший розкриває наявні гарантії забезпечення безпеки (у широкому розумінні
цього поняття) для осіб, які є учасниками кримінального провадження.
Окрім коментаря та постатейних матеріалів до уваги читачів пропонується
також наявна судова практика та інформаційно-правові матеріали у згаданій
сфері права.
Посібник буде в нагоді для працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і студентів юридичних факультетів, широкого кола зацікавлених осіб.
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