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Анотація

У збірнику вміщено матеріали наукового полілогу «Фундаментальні проблеми
кримінальної відповідальності», що відбувся у м. Харкові 7 вересня 2018 р. з
нагоди 65-річного ювілею професора Ю. В. Бауліна.   

Учасниками полілогу обговорено широке коло загальних та спеціальних
питань, що стосуються поняття, змісту, підстави, форми реалізації
кримінальної відповідальності, проблем її виключення та звільнення від неї.
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