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Пояснювальна записка
У поліпшенні фахової підготовки юристів чимала роль належить курсу
порівняльного права. Студенти знайомляться з основами кримінального права України,
порівнюючи їх з відповідними юридичними нормами інших країн. Це сприяє збагаченню їхньої
правової культури, дає змогу уникнути шаблонності в процесуальному мисленні, допомагає
краще осмислити можливі шляхи удосконалення судової справи в нашій країні.
В даній навчальній дисципліні даються основи кримінального права п'яти країн:
України, ФРН, Франції, Великобританії, США. Такий вибір пояснюється Тим, що ці країни
досить повно представляють дві основні системи сучасного права - романо-германську (Україна,
ФРН, Франція) та загального права (Англія, США). Зрозуміло, що питома вага викладання
українського кримінального права порівняно з кримінальним правом інших країн.
Як і в Україні, кримінальне право будь-якої держави регулює широке коло відносин, шо
виникають з приводу вчинення особою злочину і призначення покарання, але не існує єдиного
погляду в різних правових системах ані на те, що вважати злочином, ані на те, як призначати
покарання.
Саме висвітленню окремих, основних питань кримінально-правової теорії та відповідних
положень кримінального законодавства іноземних держав присвячений цей навчальний
посібник. Зрозуміло, шо неможливо викласти вичерпним чином (навіть з окремих питань) весь
матеріал, який належить до кримінального права всіх іноземних держав, а тому авторами
розглядається законодавство Великобританії Франції, Німеччини, Росії, Японії та США більш
детально, інших країн - вибірково за окремими темами.
Студенту легко орієнтуватися в кримінальному праві іноземних держав опираючись на
звичну для нього схему, адже кримінальне право України (і галузь права, і навчальна
дисципліна) вивчаються з традиційним події ом на дві частини — загальну та особливу, кожна з
яких викладається за темами, шо розкривають окремі інститути кримінального права.
Крім цього, студенти проводять порівняльній аналіз відповідних положень кримінального
права іноземних держав та кримінального права України, шо сприяє більш глибокому вивченню
теоретігчного матеріалу, розвиває аналітичне мислення майбутніх юристів, призводить до
покрашення засвоєння дисциплін.
Метою викладання курсу Порівняльне кримінальне право є розкриття його значення для
охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному процесі для
зміцнення законності н правопорядку охорони інтересів суспільства і держави: Засвоївши курс
студенти повинні
•
знати теорію кримінального процесу, кримінальне процесуальне законодавство
України, практику його застосування судами, прокурорами, органами дізнання і попереднього
слідства та адвокатами, основи кримінального процесу інших держав,
•
вміти правильно тлумачити і застосовувати норми крігмінально-процесуального
права, самостійно поповнювати й поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати та
обстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян,
юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.
Завдання, які пропонуються, мають за мету забезпечення оптимальної організації
практичних занять, шоб допомогти студентам, зокрема:
1)
закріпити, розширити та поглибити знання, набуті на лекціях і в процесі
самостійної роботи з рекомендованими джерелами;
2)
активізувати розумову діяльність шляхом колективного обговорення проблемних
ситуацій;
3)
виробити навички самостійного аналізу норм кримінально-процесуальної
доктрини;
4)
виробити навички самостійного вивчення матеріалів кримінальної справи,
прийняття рішень та грамотного складання та процесуальних документів;
4

5)
оволодіти методологією застосування теоретичних знань та кримінальнопроцесуального закону до конкретних життєвих фактів і ситуацій;
6)
сформувати науковий світогляд, високу відповідальність за доручену справу,
розуміння важливості завдань, які стоять перед посадовими особами та органами, що ведуть
кримінальний процес.
Предмет курсу. У поліпшенні фахової підготовки юристів чимала роль належить курсу
порівняльного права. Студенти знайомляться з:
основами кримінально-процесуального права України;
основами кримінального процесу ФРН;
основами кримінального процесу Франції;
основами кримінального процесу Великобританії;
основами кримінального процесу США.
Тематичний план дисципліни
«Порівняльне кримінальне право»
№ Назва змістового модулю і теми
Змістовий модуль 1. Вчення порівняльного кримінальне права і вчення про злочин
Тема 1. Поняття порівняльного кримінального права та загальна характеристика основних
сучасних правових сімей.
Тема 2. Джерела кримінального права іноземних держав.
Тема 3. Підстави кримінальної відповідальності. Злочин.
Тема 4. Вина та її форми.
Тема 5. Поняття та відповідальність співучасників.
Змістовий модуль 2. Вчення порівняльного кримінальне права про покарання і
звільнення від покарання
Тема 6. Покарання: види та призначення
Тема 7. Загальні та особливі умови звільнення від кримінальної відповідальності і
покарання.
Тема 8. Система особливої частини кримінального права.
Тема 9. Злочини протни життя особи. Злочини проти держави. Злочини проти власності
Разом годин 90
ЗМІСТ
дисципліни
“ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”
Змістовий модуль 1. Вчення порівняльного кримінальне права і вчення про злочин
Тема № 1 Поняття порівняльного кримінального права та загальна характеристика
основних сучасних правових сімей.
Поняття, методи та цілі порівняльного кримінального права.
Кримінальне
законодавства держав романо-германської сім’ї, англо-американський сім’ї, мусульманський
сім’ї, соціалістичний і постсоціалістичний. Сутність порівняльного кримінального права між
унітарними та федеративними державами, між республіками та монархіями.
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Питання для самоконтролю
1. Поняття, методи та цілі порівняльного кримінального права.
2. Кримінальне законодавства держав романо-германської сім’ї, англо-американський сім’ї,
мусульманський сім’ї, соціалістичний і постсоціалістичний.
3. Сутність порівняльного кримінального права між унітарними та федеративними державами,
між республіками та монархіями.
Теми для рефератів
1. Кримінальне законодавство України та інших країн континентального права
2. Відмінність кримінального права України від кримінального права країн прецедентного права
Література [1-5; 1-8; 54-58]
Тема № 2 Джерела кримінального права іноземних держав.
Джерела кримінального права Німеччини. Співвідношення федерального
кримінального права і кримінального права земель в Німеччині. Історичний розвиток джерел
кримінального права Німеччини до її об'єднання. Поняття додаткового кримінального права
Німеччини.
Джерела кримінального права Франції. Структура Кримінального кодексу Франції.
Значення судової практики для кримінального права Франції.
Джерела кримінального права Великобританії. Роль статутного права в системі
кримінального права Великобританії. Делеговане законодавство в системі кримінального права
Великобританії. Дія кримінального закону в Великобританії. Тлумачення кримінального закону в
Великобританії.
Особливості джерел кримінального права США. Поняття «дуалізм права» в
кримінально-правовій системі США. Роль примірного КК США в реформі американського
кримінального права. Тлумачення норм кримінального закону в США.
Питання для самоконтролю
1. Джерела кримінального права Німеччини.
2. Історичний розвиток джерел кримінального права Німеччини до її об'єднання.
3. Поняття додаткового кримінального права Німеччини.
4. Джерела кримінального права Франції.
5. Структура Кримінального кодексу Франції.
6. Значення судової практики для кримінального права Франції.
7. Джерела кримінального права Великобританії.
8. Роль статутного права в системі кримінального права Великобританії
9. Особливості джерел кримінального права США.
10. Поняття «дуалізм права» в кримінально-правовій системі США.
11. Роль примірного Кримінального кодексу США в реформі американського кримінального
права.
12. Тлумачення норм кримінального закону в США.
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Теми для рефератів
1. Поняття «дуалізм права» в кримінально-правовій системі США.
2. Роль примірного Кримінального кодексу США в реформі американського кримінального
права
Література [1-5; 1-8; 30-40; 54-61]
Тема № 3 Підстави кримінальної відповідальності. Злочин.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права. Підстави
кримінальної відповідальності у Франції. Підстави кримінальної відповідальності в Німеччині.
Різновиди поняття злочину в кримінальному праві іноземних держав. Класифікація
злочинів за кримінальним правом Великобританії. Види burglary за кримінальним правом
Великобританії.
Поняття, ознаки та види burglary з кримінального права Великобританії та США.
Кримінальне законодавство держав Китаю та Японії. Класифікація злочинів в кримінальному
праві Франції. Класифікація злочинів передбачена в кримінальному праві Німеччини. Стадії
злочину передбачені в кримінальному праві Франції. Види злочину в кримінальному праві
мусульманських країн.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.

Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права.
Підстави кримінальної відповідальності у Франції.
Підстави кримінальної відповідальності в Німеччині.
Різновиди поняття злочину в кримінальному праві іноземних держав.
Класифікація злочинів за кримінальним правом Великобританії.
Види burglary за кримінальним правом Великобританії.
Поняття, ознаки та види burglary з кримінального права Великобританії та США.
Кримінальне законодавство держав Китаю та Японії.
Класифікація злочинів в кримінальному праві Франції.
Класифікація злочинів передбачена в кримінальному праві Німеччини.
Стадії злочину передбачені в кримінальному праві Франції.
Теми для рефератів
Класифікація злочинів в кримінальному праві Франції.
Класифікація злочинів передбачена в кримінальному праві Німеччини.
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68]

Тема № 4 Вина та її форми.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права. Підстави
кримінальної відповідальності у Франції. Підстави кримінальної відповідальності в Німеччині.
Різновиди поняття злочину в кримінальному праві іноземних держав. Класифікація
злочинів за кримінальним правом Великобританії. Види burglary за кримінальним правом
Великобританії.
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Поняття, ознаки та види burglary з кримінального права Великобританії та США.
Кримінальне законодавство держав Китаю та Японії. Класифікація злочинів в кримінальному
праві Франції. Класифікація злочинів передбачена в кримінальному праві Німеччини. Стадії
злочину передбачені в кримінальному праві Франції. Види злочину в кримінальному праві
мусульманських країн.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права.
Різновиди поняття злочину та вини в кримінальному праві іноземних держав.
Класифікація злочинів за кримінальним правом Великобританії.
Види burglary за кримінальним правом Великобританії.
Поняття, ознаки та види burglary з кримінального права Великобританії та США та вини за
вчинення таких злочинів .
7. Кримінальне законодавство та вина держав Китаю та Японії.
8. Класифікація злочинів та вини в кримінальному праві Франції.
9. Класифікація злочинів та вини передбачена в кримінальному праві Німеччини.
Теми для рефератів
1. Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
2. Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права.
Література [3-5; 7-12; 39-42; 52-65]
Тема 5. Поняття та відповідальність співучасників. Суб'єкт злочину.
1. Особливості інституту співучасті у злочині в кримінальному праві Великобританії та США.
2. Питання відповідальності співучасників при ексцесі виконавця за кримінальним правом
Великобританії та США.
3. Питання відповідальності виконавця першого ступеню за кримінальним правом
Великобританії та США.
4. Питання відповідальності виконавця другого ступеню за кримінальним правом
Великобританії та США.
5. Питання відповідальності посібника до факту скоєння злочину за кримінальним правом
Великобританії та США.
6. Питання відповідальності за причетність до злочину за кримінальним правом Великобританії
та США.
7. Відмінності між відповідальністю співучасників і причетних осіб за кримінальним правом
Великобританії та США.
8. Особливості відповідальності співучасників за кримінальним правом Великобританії.
9. Ознаки співучасті у злочині передбачено в кримінальному праві Франції.
10. Види співучасті у злочині передбачено кримінальним правом Франції.
Теми для рефератів
1. Питання відповідальності посібника до факту скоєння злочину за кримінальним правом
Великобританії та США.
2. Питання відповідальності за причетність до злочину за кримінальним правом Великобританії
та США.
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3. Відмінності між відповідальністю співучасників і причетних осіб за кримінальним правом
Великобританії та США.
Література [1-9; 15-18; 23-28; 53-73]
Тема № 6. Покарання: види та призначення.
Поняття та мета покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав. Основні
положення неокласичної школи кримінального права. Основні положення теорії “Нового
соціального захисту” в кримінальному праві.
Класифікація покарань в кримінальному праві іноземних держав. Проблема смертної кари
в кримінальному праві іноземних держав.
Загальна характеристика покарання у виді позбавлення волі в законодавстві іноземних
держав. Майнові покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав.
Види покарань передбачені в кримінальному праві Великобританії. Покарання, не
пов'язані з позбавлення волі, передбачені кримінальним правом Великобританії щодо
неповнолітніх. Особливості кримінального покарання неповнолітніх в кримінальному праві
Великобританії.
Особливості застосування майнових покарань у Франції. Особливості застосування
майнових покарань в Німеччині. Особливості застосування майнових покарань в Великобританії.
Особливості застосування майнових покарань в США.
Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі в Великобританії.
Особливості застосування покарання у віщі позбавлення волі в США. Особливості врахування
особи винного при призначенні покарання в США. Повноваження Комісії з питань призначення
покарання в США.
Ознаки, що характеризують особу винного, які враховують при призначенні покарання в
США. Практика врахування особи винного при призначенні покарання в США. "Кримінальна
історія" винного в кримінальному праві США. 'Таблиця призначення покарання" в
кримінальному праві США. Призначення покарання 'повторним злочинцям" в США.
Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі у Франції. Особливості
застосування покарання у віщі позбавлення волі в Німеччині.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття та мета покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав.
Основні положення неокласичної школи кримінального права.
Класифікація покарань в кримінальному праві іноземних держав.
Проблема смертної кари в кримінальному праві іноземних держав.
Загальна характеристика покарання у виді позбавлення волі в законодавстві іноземних
держав.
6. Майнові покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав.
7. Види покарань передбачені в кримінальному праві Великобританії. Покарання, не пов'язані з
позбавлення волі, передбачені кримінальним правом Великобританії щодо неповнолітніх.
8. Особливості кримінального покарання неповнолітніх в кримінальному праві Великобританії.
9. Особливості застосування майнових покарань у Франції.
10. Особливості застосування майнових покарань в Німеччині.
11. Особливості застосування майнових покарань в США.
12. Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі в Великобританії.
13. Особливості застосування покарання у віщі позбавлення волі в США.
14. Особливості врахування особи винного при призначенні покарання в США.
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15. Повноваження Комісії з питань призначення покарання в США.
16. Практика врахування особи винного при призначенні покарання в США.
17. "Кримінальна історія" винного в кримінальному праві США.
18. «Таблиця призначення покарання" в кримінальному праві США.
Теми для рефератів
1. Поняття та мета покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав.
2. Основні положення неокласичної школи кримінального права.
3. Класифікація покарань в кримінальному праві іноземних держав.
4. Проблема смертної кари в кримінальному праві іноземних держав.
5. Загальна характеристика покарання у виді позбавлення волі в законодавстві іноземних держав
Література [5-8; 10-12; 12-27; 56-73]
Тема № 7 . Загальні та особливі умови звільнення від кримінальної відповідальності
і покарання.
Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері
господарської діяльності в Польщі.Спеціальні підстави звільнення від кримінальної
відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності в Болгарії.Спеціальні підстави
звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності в
Німеччині.Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері
господарської діяльності в Росії. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної
відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності в Узбекистані.
Питання для самоконтролю
1. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері
господарської діяльності у Франції .
2. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері
господарської діяльності в США.
3. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності в
Німеччині.
4. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у в США.
5. Загальні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності в країнах
континентального права
6. Загальні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності в країнах загального
права
7. Процедура звільнення від кримінальної відповідальності в країнах континентального права
8. Процедура звільнення від кримінальної відповідальності в країнах загального права
Теми для рефератів
1. Загальні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності в країнах
континентального права
2. Загальні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності в країнах загального
права
Література [1-10; 15-20; 30-40; 40-50; 50-76]
Тема № 8. Система особливої частини кримінального права.
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Злочини протни життя особи.Система Особливої частини кримінального права Франції.
Система Особливої частини кримінального права Німеччини. Система Особливої частини
кримінального права Великобританії. Система Особливої частини кримінального права
США.Система Особливої частини кримінального кодексу Японії. Система Особливої частини
кримінального права Японії.Злочини проти життя передбачені в кримінальному праві Франції.
Злочини проти здоров'я передбачені в кримінальному праві Франції. Кримінальна
відповідальність за насильницькі дії проти особи передбачена кримінальним правом
Франції.Злочини проти життя передбачені в кримінальному праві Великобританії. Злочини проти
здоров'я передбачені в кримінальному праві Великобританії. Злочини проти здоров'я передбачені
в кримінальному праві США.Злочини проти життя передбачені в кримінальному праві
Німеччини. Інші злочини проти життя передбачені в кримінальному праві Франції. Злочини
проти здоров'я передбачені в кримінальному праві Німеччини.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Система Особливої частини кримінального права Франції.
Система Особливої частини кримінального права Німеччини.
Система Особливої частини кримінального права Великобританії.
Система Особливої частини кримінального права США.
Злочини проти життя передбачені в кримінальному праві Франції.
Злочини проти здоров'я передбачені в кримінальному праві Франції.
Кримінальна відповідальність за насильницькі дії проти особи передбачена кримінальним
правом Франції.
8. Злочини проти життя передбачені в кримінальному праві Великобританії.
9. Злочини проти здоров'я передбачені в кримінальному праві Великобританії.
10. Злочини проти здоров'я передбачені в кримінальному праві США.
11. Злочини проти життя передбачені в кримінальному праві Німеччини.
Теми для рефератів
1. Система Особливої частини кримінального права Франції.
2. Система Особливої частини кримінального права Німеччини.
3. Система Особливої частини кримінального права Великобританії
Література [1-3; 10-12; 9-12; 36-40; 44-56]
Тема № 9. Злочини проти держави та злочини проти власності
Злочини проти держави в кримінальному праві Великобританії. Злочини проти держави
передбачені в кримінальному праві США. Злочини проти держави передбачені в кримінальному
законодавстві Франції. Загальна юридична характеристика злочинів проти держави в
кримінальному праві Франції. Відмінність між злочинами "зрада" і "шпіонаж" в кримінальному
праві Франції.
Відповідальність передбачається кримінальним правом Франції за участь у повстанні,
посяганні і змові. Злочини вважаються кримінальним правом Франції "посяганням на
національний захист". Особливості кримінальної відповідальності за політичні злочини во
Франції.
Відповідальність передбачена кримінальним правом Франції за тероризм. Злочини які
вважаються кримінальним правом Франції "посяганням на здійснення державної влади".
Злочини вважаються кримінальним правом Франції "посяганням на громадську довіру".
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Злочини проти власності (викрадення) передбачені в кримінальному праві
Великобританії. Інші злочини проти власності (крім викрадення) передбачені в кримінальному
праві Великобританії. Види комп'ютерних злочинів передбачені в кримінальному праві
Великобританії. Відповідальність за приховування викраденого передбачена в кримінальному
праві Великобританії.
Злочини проти власності передбачені в кримінальному праві США. Відповідальність за
знищення майна передбачена в кримінальному праві США. Види комп'ютерних злочинів
передбачені в кримінальному праві США.
Злочини проти власності передбачені в кримінальному праві Німеччини. Види
комп'ютерних злочинів передбачені в кримінальному праві Німеччини.
Злочини проти власності (викрадення) передбачені в кримінальному праві Франції. Інші
злочини проти власності (крім викрадення) передбачені в кримінальному праві Франції.
Відповідальність за знищення майна передбачена в кримінальному праві Франції.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Злочини проти держави в кримінальному праві Великобританії.
Злочини проти держави в кримінальному праві США.
Злочини проти держави, які передбачені в кримінальному законодавстві Франції.
Загальна юридична характеристика злочинів проти держави в кримінальному праві Франції.
Відмінність між злочинами "зрада" і "шпіонаж" в кримінальному праві Франції.
Відповідальність передбачена кримінальним правом Франції за тероризм.
Злочини які вважаються кримінальним правом Франції "посяганням на здійснення державної
влади".
8. Злочини проти власності передбачені в кримінальному праві Великобританії.
9. Відповідальність за приховування викраденого передбачена в кримінальному праві
Великобританії.
10. Злочини проти власності передбачені в кримінальному праві США.
11. Відповідальність за знищення майна передбачена в кримінальному праві США.
12. Злочини проти власності передбачені в кримінальному праві Німеччини.
Теми для рефератів
1. Загальна характер злочинів проти держав за законодавством зарубіжних країн
2. Злочини проти власності за законодавством зарубіжних країн
Література [1-3; 9-15; 23-27; 38-40; 40-52]
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
Основна
1. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие Под ред. и с
предисл. И.Д.Козочкина. - М.: Омега-Л, Институт международного права и зкономики им.
А.А.Грибоедова. 2003. 576 с.
2. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учеб. пос. / Под ред. и с
предисл. И.Д.Козочкина. - М.: Издательский дом «Камерон». 2004. 528 с.
3. Бадантер Р. Отмена смертной казни / Р. Бадантер ; пер.с фр. О.Е. Ивановой. - М.: ІЧ Вепе,
2006. - 271 с.
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4. Кестлер А. Размышления о смертной казни : введ. и очерк “Смертная казнь во Франции”
Жана Блок - Мишеля / А. Кестлер, А. Камю; пер.с фр. А.И. Любжина, П.И. Проничева. М.:Праксис, 2003. - 269, [1] с.
5. Понятовская Т.Г. Правовое значение судимосте: Моногр. / УдГУ. Ин-т права, соц. упр, и
безопасности. - Ижевск: Детектив-информ. 2003. -238,[1]с.
6. Терроризм. Борьба и проблеми противодействия : учеб. пособие для вузов СЯ. Казанпев,
В.Я. Кикоть, Б И . Кофман и др. ; под ред. В.Я. Кикотя, Н.Д. Зриашвили. - М.: ЮНИТИ ;
Закон и право, 2004. - 592с.
7. Горбунова Л.В. Обстоятельства, отягчающие наказанне, по уголовному законодательству
России и зарубежных стран : Спец. 12.00.08-Угол.право и криминология; У гол ,исполнит. право: Автореф. дис. на соиск. Учен степ. канд. юрид. наук / Науч. рук
В.П.Малков. - Самара, 2003. - 25,[1]с.
8. Гребенкин Ф. Б. Психическое насилие в российском и зарубежном уголовном
законодательстве: [учеб. пособие] / Ф. Б. Гребенкин ; Моск. гос. юрид. акад., филиал в
г.Кирове. - Киров. 2004. - 83с.
9. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / Отв. ред. И.С.Власов; Ин-т
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - М., 2002, - 141.[3]с.
Додаткова
10. Ю.Крьшова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии.
США, Франции. Германии): Учеб. пособие — М.: Зерцало, 2017. 208с. 11.Малиновский
А.А.
11. Уголовное право зарубежных государств: Учеб. пособие / А .А. Малинове кий . - М.:
Новьій Юрист, 2017. - 125,[1]с.
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