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Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового
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факультетів та вузів, науковців з науково-дослідних установ, адвокатів,
суддів, працівників правоохоронних органів, усіх, кого цікавлять проблеми
захисту прав і свобод людини та громадянина.
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