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діяльності обумовили більш детальний порівняльний аналіз українського і
іноземного кримінального права.  

Підручник складається з двох томів. В першому томі досліджуються
кримінальний закон і кримінальне правопорушення. У другому томі –
покарання, звільнення від нього, інші заходи кримінально-правового
характеру.  

Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів,
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