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Анотація

У даному виданні представлено аналіз і узагальнення судової практики у
справах щодо притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336
Кримінального кодексу України. Зокрема, автором виокремлено основні
аспекти, які є визначальними при вирішенні судом питання щодо наявності у
діях особи складу кримінального правопорушення, визначено юридичні факти
і обставини, які підлягають встановленню судом при винесенні вироків за
ухилення від призову, на основі висновків судів наведено детальний опис
складу кримінального правопорушення тощо.   

Видання розраховане на адвокатів, юристів, працівників органів прокуратури,
суддів, працівників органів юстиції, викладачів вищих навчальних закладів,
студентів юридичних факультетів, науковців, а також може бути цікавим
широкому колу осіб, які цікавляться вивченням судової практики і питаннями
притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального
кодексу України.
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