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Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів –
2
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
Загальна кількість
годин - 72

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 24
самостійної роботи
студента - 48

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань/ Напрям підготовки

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

08 «Право»

заочна форма
навчання

Вибіркова
Рік підготовки:
1-й
1-й

Спеціальність:

Семестр

081
«Право»
10-й

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

«Спеціаліст»

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1/3
для заочної форми навчання – ¼

Лекції

10-й

12 год.
4 год.
Практичні, семінарські
12.
4 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
48 год.
64 год.
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю:
семестровий залік
занять

до

самостійної

і
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою спецкурсу є оволодіння магістрами новітніми досягненнями науки
кримінального

права

спецкурс

“

Альтернативи

кримінальному

переслідуванню в сучасному кримінальному праві ” – є одним з спецкурсів
серед усіх юридичних дисциплін, що викладаються на юридичних факультетах
вищих навчальних закладів.
Даний навчальний курс є семестровим. Він запланований на десятий
навчальний семестр для студентів V курсу як денної, так і заочної форми
навчання.
Вивчення

нормативного

переслідуванню в сучасному

спецкурсу

„Альтернативи

кримінальному

праві” пов’язане із необхідністю підготовки

висококваліфікованих спеціалістів та являє собою невід’ємну, обов’язкову
частину процесу навчання. Високі знання кримінального та кримінальнопроцесуального законодавства – також важлива умова успішної роботи системи
правоохоронних органів, а також іншої правової роботи. Розробка наукового
світосприйняття у студентів передбачає знання різноманітних поглядів, які є в
науці кримінального і кримінально-процесуального

права щодо деяких

дискусійних питань. Тому, необхідно критично осмислити ці наукові позиції і
розробити своє теоретичне бачення. Отже, при підготовці до опануванні даного
спецкурсу, слід чітко розуміти мету навчальної дисципліни, що полягає: 1) в
ознайомленні майбутніх юристів із основоположними, вузловими проблемами
зазначених галузей права та формуванні у них необхідних теоретичних знань, що
базуються на законодавстві та слідчо-судовій практиці; 2) в детальному вивчені та
закріплені найбільш актуальних та практично-вживаних норм Загальної та
Особливої частини кримінального закону; 3) у вироблені практичних навиків
застосування

положень

кримінального

та

кримінально-процесуального

законодавства в конкретних життєвих ситуаціях.
Для досягнення вищезазначеної мети передбачено вирішення низки
актуальних завдань, які полягають в забезпечені засвоєння студентами основних
положень нормативного спецкурсу. Ці завдання можна конкретизувати на
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наступні: 1) подати поняття загальної частини кримінального та кримінальнопроцесуального права України та визначити її актуальність на сучасному етапі
розвитку; 2)провести кваліфікацію усіх підстав звільнення від кримінальної
відповідальності, які передбачені Загальною та
України; 3). з’ясувати процесуальні

Особливою частиною КК

особливості звільнення особи від

кримінальної відповідальності в українському законодавстві; 4). проаналізувати
відмінності

типових модулів вирішення кримінально-правових конфліктів

в

іноземному праві в порівнянні з українським законодавством.
Завдання. У якості конкретних завдань вивчення спецкурсу «Альтернативи
кримінальному переслідуванню в сучасному праві» переслідує наступні цілі:
- зрозуміти

принципи

доцільності

порушення

кримінального

переслідування в сучасному праві. Поняття прискореного процесу. Поновлення
прав потерпілого і посилення його процесуальної ролі.;
- розкрити доктринальне визначення підстав та умов звільнення особи від
кримінальної відповідальності. Визначення передумови та підстави звільнення
від

кримінальної

відповідальності

за

кримінально-процесуальним

законодавством України.;
- проаналізувати інститут звільнення від кримінальної відповідальності –
український варіант „альтернативної ” реакції держави на злочин. Класифікація
підстав звільнення від кримінальної відповідальності. Загальні дискреційні
імперативні, суб’єктивні, об’єктивні, умовні і безумовні підстави. Процесуальні
форми звільнення від кримінальної відповідальності;
- засвоїти поняття

звільнення від

кримінальної

відповідальності

і

презумпцію невинуватості;
- осмислити поняття альтернативних

механізмів

звільнення

від

кримінальної відповідальності;
- обґрунтувати правові підстави та порядок звільнення від кримінальної
відповідальності на підставі Закону України «Про амністію».;
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- розкрити передумови та підстави звільнення неповнолітньої особи від
кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру, та заходів примусового характеру.
Опанування магістрами вище зазначеними блоками знань дозволить їм із
сучасних наукових позицій подивитись на природу кримінально права як явища
системного.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
а) під час вивчення Модуля 1 змісту спецкурсу на основі ознайомлення з
відповідними правовими доктринами, ключовими нормативними актами, що
врегульовують кримінально-правові відносини та класичними прикладами з
правозастосовної кримінально-правової практики студенти одержали стійкі
знання з наступних основних блоків цього модуля:
- процесуальні передумови виникнення альтернативних способів вирішення
кримінально-правових конфліктів в сучасному іноземному праві;
- типові

моделі

альтернативних методів

вирішення

кримінально-правових

конфліктів в іноземному праві;
- процесуальні

передумови і

альтернативних

способів

процесуальні

вирішення

перешкоди

кримінально-правових

для

розвитку

конфліктів

в

сучасному українському праві;
- альтернативні механізми вирішення кримінально-правових конфліктів в
системі діючого українського права;
- інститут

звільнення

від

кримінальної

відповідальності

та

деякі

фундаментальні принципи кримінального права і процесу;
б) під час вивчення Модуля 2 змісту спецкурсу на основі аналізу
Конституції

України,

процесуального

Кримінального

кодексу України,

інших

кодексу

України,

важливих

Кримінально-

кримінально-правових

нормативних актів студенти одержали стійкі знання з наступних вузлових питань
цього модуля:
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- українські альтернативи кримінальному переслідуванню у співставленні із
західними аналогами (порівняльно-правовий аналіз);
- звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
винного з потерпілим, та у зв’язку з передачею на поруки та дійовим
каяттям;
- звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною
обстановки та у зв’язку із закінченням строків давності;
- звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі Закону
України „Про

амністію ” і

звільнення

від

кримінальної

відповідальності

неповнолітніх;
- спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності
вміти:
Кожен із двох модулів складається із відповідних його навчальних
елементів (окремих тем), які в свою чергу, у якості додатків мають переліки
основних питань для самоперевірки та списки обов’язкової та рекомендованої
літератури. Виконання цих завдань має за мету сприяти розвитку у студентів
аналітичного мислення, поглибити їх вміння самостійно працювати з нормативноправовими актами, систематизувати та закріпити одержані знання.
Опанування магістрами вище зазначеними блоками знань дозволить їм із
сучасних наукових позицій подивитись на природу фінансового права як явища
системного, у певному сенсі цього слова об’єктивного, сприятиме усвідомленню
обмеженості методологічного монізму, прискорить та завершить формування у
них наукового правничого світогляду в цілому.
2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. «Процесуальні
передумови
виникнення
альтернативних способів кримінального переслідування».
Тема 1. Вступ. Процесуальні передумови виникнення альтернативних способів
вирішення кримінально-правових конфліктів в сучасному іноземному праві.
Тема 2. Типові моделі альтернативних методів вирішення кримінальноправових конфліктів в іноземному праві.
Тема 3. Процесуальні передумови і процесуальні перешкоди для розвитку
альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів в
сучасному українському праві.
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Тема 4. Альтернативні механізми вирішення кримінально-правових конфліктів
в системі діючого українського права.
Тема 5. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності та деякі
фундаментальні принципи кримінального права і процесу.
Змістовний модуль 2. «Загальна характеристика видів звільнення від
кримінальної відповідальності».
Тема 1. Українські альтернативи
кримінальному
переслідуванню
у
співставленні із західними аналогами (порівняльно-правовий аналіз);
Тема 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим, та у зв’язку з передачею на поруки та
дійовим каяттям;
Тема 3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із
зміною обстановки та у зв’язку із закінченням строків давності;
Тема 4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі Закону
України „Про амністію ” і звільнення від кримінальної відповідальності
неповнолітніх;
Тема 5. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності;
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви
Кількість годин
змістових
денна форма
Заочна форма
модулів і тем усього
у тому числі
усьог
у тому числі
о
л п лаб інд с.р.
л
п ла ін с.р.
б д
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
«Процесуальні передумови виникнення альтернативних способів
кримінального переслідування».

Тема 1. Вступ.
Процесуальні
передумови
виникнення
альтернативних
способів вирішення
кримінальноправових
конфліктів
в
сучасному
іноземному праві
Тема 2. Типові
моделі
альтернативних
методів вирішення
кримінальноправових
конфліктів в
іноземному праві
Тема 3.
Процесуальні
передумови і
процесуальні
перешкоди для
розвитку
альтернативних
способів вирішення
кримінальноправових
конфліктів в
сучасному
українському праві
Тема 4.
Альтернативні
механізми
вирішення
кримінальноправових
конфліктів в

3

3

-

-

-

5

1

1

-

-

-

6

2

2

-

-

-

2

1

-

1

-

-

8

2

-

2

-

-

8

1

1

-

-

2

-

2

-

-

6

1

-

1

-

-

5

-

8

10
системі діючого
українського права
Тема 5. Інститут
звільнення від
кримінальної
відповідальності та
деякі
фундаментальні
принципи
кримінального
права і процесу

3

-

3

-

-

6

-

-

-

-

-

6

12
5 7
27
4
2
2
Разом за
змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2. «Загальна характеристика видів звільнення від
кримінальної відповідальності».
Тема 1. Українські
альтернативи
кримінальному
переслідуванню
у
співставленні
із
західними
аналогами
(порівняльноправовий аналіз)
Тема 2. Звільнення
особи
від
кримінальної
відповідальності у
зв’язку
з
примиренням
винного
з
потерпілим, та
у
зв’язку з передачею
на
поруки
та
дійовим каяттям
Тема 3. Звільнення
особи від
кримінальної
відповідальності у
зв’язку із зміною
обстановки та у
зв’язку із
закінченням строків
давності
Тема 4. Звільнення
особи
від
кримінальної
відповідальності на
підставі
Закону

33

3

3

-

-

-

5

1

1

-

-

-

5

2

2

-

-

-

4

1

-

1

-

-

8

2

2

-

-

-

4

1

1

-

-

-

6

2

-

2

-

-

4

-

-

-

-

-
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11
України
„Про
амністію
”
і
звільнення
від
кримінальної
відповідальності
неповнолітніх
Тема 5. Спеціальні 3
види
звільнення
особи
від
кримінальної
відповідальності
12
Разом за

змістовим
модулем 2
Усього годин 24
№
з/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

-

3

-

-

4

1

-

1

-

-

4

7

5

-

-

21

4

2

1

2

-

34

12

12

-

-

48

8

4

4

-

-

64

5. Теми семінарських занять
Назва теми
Процесуальні передумови виникнення альтернативних
способів вирішення кримінально-правових конфліктів в
сучасному іноземному праві.
Типові моделі альтернативних методів вирішення
кримінально-правових конфліктів в іноземному праві
Альтернативні механізми вирішення кримінальноправових конфліктів в системі діючого українського
права.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності та
деякі фундаментальні принципи кримінального права і
процесу.
Інститут
звільнення
від
кримінальної
відповідальності та деякі фундаментальні принципи
кримінального права і процесу
Українські
альтернативи
кримінальному
переслідуванню у
співставленні
із
західними
(порівняльно-правовий аналіз)
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку з примиренням винного з потерпілим та у зв’язку
з передачею її на поруки та у зв’язку з дійовим каяттям
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку зі зміною обстановки. Звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням
строків давності
Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі
Закону України «Про амністію» . Особливості
звільнення
від
кримінальної
відповідальності

Кількість
годин
-

2

2

3

-

-

-

2

12

10

№
з/п
1

№
з/п
1
№
з/п
1

2

3

неповнолітніх
Спеціальні види звільнення особи від кримінальної
відповідальності
6. Теми практичних занять
Назва теми
Не передбачено навчальним планом

7. Теми лабораторних занять
Назва теми
Не передбачено навчальним планом
8. Самостійна робота
Назва теми
Тема 1. Процесуальні
передумови
виникнення
альтернативних
способів вирішення
кримінальноправових конфліктів в сучасному іноземному праві:
1. Принципи доцільності порушення кримінального
переслідування в іноземному праві.
2. Поняття прискореного процесу.
3. Поновлення прав потерпілого і посилення його
процесуальної ролі.
Тема 2. Типові
моделі
альтернативних методів
вирішення
кримінально-правових
конфліктів в
іноземному праві:
1. Альтернативи
переслідування
в
сучасному
британському праві.
2. Поняття альтернативних
переслідувань
в
французькому,
бельгійському,
німецькому,
португальському та італійському праві.
3. Угода „Про визнання вини ”в англосаксонському та
континентальному
праві і їх
співвідношення
з
альтернативами в кримінальному переслідуванні.
Тема 3. Процесуальні передумови і процесуальні
перешкоди для розвитку альтернативних способів
вирішення
кримінально-правових
конфліктів
в
сучасному українському праві:
1. Доктринальна визначення
підстав
та
умов
звільнення особи від кримінальної відповідальності.

3

Кількість
годин
-

Кількість
годин
Кількість
годин
5

2

8

13

2. Визначення передумови та підстави звільнення від
кримінальної
відповідальності
за
кримінальнопроцесуальним законодавством України.
4

5

6

7

8

Тема 4. Альтернативні
механізми
вирішення
кримінально-правових конфліктів в системі діючого
українського
права: 1. Інститут
звільнення
від
кримінальної відповідальності – український варіант
„альтернативної ” реакції держави на злочин.
2. Класифікація підстав звільнення від кримінальної
відповідальності.
3. Загальні
дискреційні імперативні, суб’єктивні,
об’єктивні, умовні і безумовні підстави.
4. Процесуальні форми звільнення від кримінальної
відповідальності.
Тема 5. Інститут
звільнення
від
кримінальної
відповідальності та деякі фундаментальні принципи
кримінального права і процесу:
1. Поняття
звільнення від
кримінальної
відповідальності і презумпція невинуватості.
2. Звільнення від кримінальної відповідальності і
принцип невідворотності.
3. Звільнення від кримінальної відповідальності і
принцип публічності національного судочинства.

6

6

Тема 6. Українські альтернативи
кримінальному
переслідуванню
у співставленні
із
західними
аналогами (порівняльно-правовий аналіз):
1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності
за українським законодавством, цільова ознака, як
складова підстава
звільнення
від кримінальної
відповідальності за законодавством зарубіжних країн.
2. Поняття альтернативних механізмів звільнення від
кримінальної відповідальності.
Тема 7. Звільнення
особи від
кримінальної
відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим, та у зв’язку з передачею на поруки та
дійовим каяттям: 1. Поняття дійового каяття.
2. Процесуальні особливості оформлення угоди про
примирення потерпілого з винною особою.
3. Порядок звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

5

Тема 8. Звільнення

4

особи

від

кримінальної

4

14

9

10

відповідальності у зв’язку із зміною обстановки та у
зв’язку із закінченням строків давності: 1. Поняття
злочину невеликої або середньої тяжкості.
2. Поняття обстановки, що викликала втрату суспільної
небезпечності діяння.
3. Поняття зміни обстановки, внаслідок якої особа, що
вчинила злочин перестала бути суспільно небезпечною.
4. Характеристика об’єктивних обставин та відповідних
суб’єктивних умов про особу, щодо якої застосовується
звільнення у зв’язку із закінченням строків давності.
Тема 9. Звільнення особи
від
кримінальної
відповідальності на підставі Закону України „Про
амністію ” і
звільнення
від
кримінальної
відповідальності неповнолітніх: 1. Правові підстави та
порядок звільнення від кримінальної відповідальності на
підставі Закону України «Про амністію».
2. Передумови та підстави звільнення неповнолітньої
особи
від
кримінальної
відповідальності
із
застосуванням примусових заходів виховного характеру.
3. Поняття заходів примусового характеру.
4. Наслідки, які наступають в разі ухилення
неповнолітнього від застосування до нього примусових
заходів.
Тема 10. Спеціальні види звільнення особи від
кримінальної відповідальності: 1. Правові підстави та
порядок звільнення від кримінальної відповідальності на
підставі Закону України «Про амністію».
2. Передумови та підстави звільнення неповнолітньої
особи
від
кримінальної
відповідальності
із
застосуванням примусових заходів виховного характеру.
3. Поняття заходів примусового характеру.
4. Наслідки, які наступають в разі ухилення
неповнолітнього від застосування до нього примусових
заходів.
5. Особливості звільнення громадянина України від
кримінальної відповідальності за державну зраду.
6. Звільнення іноземця або особи без громадянства від
кримінальної відповідальності за вчинене шпигунство.
7. Звільнення від кримінальної відповідальності
керівника підприємства, установи, організації за
невиплату заробітної плати, пенсії, стипендії чи іншої
встановленої законом виплати громадянам.
8. Порядок звільнення особи від кримінальної
відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів,
інших обов’язкових платежів.

4

4
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9. Звільнення від кримінальної відповідальності особи за
створення злочинної організації або участь у ній, за
створення чи керівництво терористичною групою або
терористичною організацією, а також за участь у ній.
10.
Передумови
звільнення
від
кримінальної
відповідальності
за
створення
чи
участь
у
непередбачених законами України воєнізованих або
збройних формувань.
11. Особливості звільнення особи від кримінальної
відповідальності за незаконне заволодіння транспортним
засобом.
12. Підстави звільнення особи від кримінальної
відповідальності за незаконний обіг наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою
збуту, або без мети збуту, а також за незаконний обіг
прекурсорів.
13. Поняття давання хабара, давання хабара повторно.
Особливості звільнення особи від кримінальної
відповідальності за давання хабара.
14. Поняття та суб’єкти військового злочину.
Передумови звільнення особи від кримінальної
відповідальності за військові злочини.
Разом

48

9. Індивідуальні завдання
1.Визначання кримінальної відповідальності на підставі чинного КК
України.
2. Види кримінальної відповідальності.
3. Кримінальна відповідальність і кримінально-правові відносини.
4. Кримінальне правовідношення щодо звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
5. Звільнення від кримінальної відповідальності – прерогатива суду.
6. Відмежування «звільнення особи від кримінальної відповідальності» від
«звільнення від покарання».
7. Відмежування «звільнення особи від кримінальної відповідальності» від
виключення такої відповідальності.
8. Імперативне (обов’язкове) та дискреційне (необов’язкове) звільнення
особи від кримінальної відповідальності.
9. Безумовне та умовне звільнення особи від кримінальної відповідальності.
10. Загальні та спеціальні види звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
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10. Методи навчання
З метою забезпечення викладання навчальної дисципліни «Альтернативи
кримінальному переслідуванню в сучасному праві» використовуються наступні
методи навчання:
1) лекція - це метод, за допомогою якого лектор у словесній формі
розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов´язаних,
об´єднаних загальною темою.
2) бесіда, передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної
галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до
усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних.
11. Методи контролю
Основними методами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами
навчального матеріалу є:
•
•
•
•
•
•
•
•

усні опитування;
фронтальні опитування;
контрольні роботи;
тестові завдання;
колоквіуми;
реферативні доповіді;
підсумкові контрольні роботи;
семестровий екзамен.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Залік
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
Т10
50
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Сума
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
75-81

Оцінка
ECTS
А
В
С

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
для заліку
(роботи), практики
відмінно
добре

зараховано
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69-74
60-68
35-59

0-34

D
Е

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студенти зі спецкурсу
«Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному праві».
2. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт.
3. Методичні рекомендації до виконання Комплексної контрольної роботи.

.
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редакцією В.Т. Маляренка. – К.: Воля, 2004. – 508 с.

5.

Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі
України.-К.: Юрінком Інтер, 1998.- 192 с.

6.

Карпов Н.К. Вопрос о месте и роли альтернатив уголовному преследованию
в системе средств борьбы с преступностю // Закон и жизнь.-2004.-№7.-с.2130.

7. Коваленко Е.Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник – К.:
Юрінком Інтер, 2004.- 576 с.
8.

Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском
уголовном процессе: Монография, - М.: Юристинформ, 2006.- 360 с.
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9.

Кримінальне право України : Загальна частина. Підручник для студентів
юрид. спец. вищ. закладів освіти. За ред. Професорів М.І. Бажанова, В.В.
Сташиса, В.Я. Тація. – Київ- Харків: Юрінком Інтер – Право, 2002. – 496 с.

10.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. За ред. М.І.
Мельника, В.А. Климента.-К.: Атіка,2008.- 712 с.

11. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та
доповненнями станом на 15 травня 2008 р. – К.: Паливода А.В., 2008. – 188 с.
12. Кримінальний процес України. Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. –
К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
13. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар.
За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка – Вид. третє, перероблене та
доповнене – К.: «Юрисконсульт», КНТ. – 2006. – 960 с.
14.

Курочкина Л.А. Человек как суб’ект уголовного преследования по
законодательству России и Единой Європи. – М.: Юристинформ, 2006.- 260 с.

15.

Кухта К.И., Махов В.Н. Правовой статус жертвы преступления
(потерпевшого) в уголовном производстве США.-М.: Юристинформ,2008.216 с.

16.

Куц Віталій. Звільнення від кримінальної відповідальності: деякі аспекти
правової природи та порядку застосування // Вісник Академії прокуратури
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