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форму залучення судового експерта як стороною захисту, так і стороною 

обвинувачення у кримінальному провадженні, у результаті якого виявлено 

ряд проблем практичного та теоретичного характеру,  запропоновано шляхи 

їх вирішення. Обґрунтовано необхідність вдосконалення національного 
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