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кримЁнально-виконавче право

Актуалъшстъ даного дослЁдження обумовлюеться тим, що теорЁя 

держави Ё права в нашш краУнЁ знаходиться на такому еташ свого розвитку, 

який вимагае критичного переосмислення ряду и категорЁй, виходу на новий 

рЁвень дослЁджень, щоб з'еднати досягнення правовоУ науки та сумЁжних 

галузей знань. ОднЁею з таких категорЁй, якё потребують поглибленоУ 

розробки е категорЁя «джерела права». Джерела права грають величезну роль 

в правовЁй системЁ Ё вимагають широкого комплексного пЁдходу до Ухнього 

дослЁдження, що дозволяе розкрити Ёсторичну еволюцЁю, а також 

взаемозумовленЁсть джерел права Ё характеру правовЁдносин.

В останнЁ роки питания про джерела кримЁнального права набуло 

особливоУ актуальностЁ у зв'язку з тими кардинальними трансформацЁями, якё 

вЁдбулися у нацЁональному правЁ, що викликано процесами мЁжнародноУ 

ЁнтеграцЁУ, правовоУ глобалЁзацЁУ, посилення значения гумаштарних Ё 

конституцЁйних засад правового регулювання. Проблема джерел 

кримЁнального права вийшла на рЁвень не просто фундаментально!, а 

методологЁчно-значущоУ проблеми, вирЁшення якоУ фактично роздЁлило 

наукове спЁвтовариство на два табори: тих якё вёдстоюють тезу про



Кримшальний кодекс УкраТни як про едине джерело кримшального права 1 

тих, як1 визнають кримшальне право полщжерельною галуззю. Зазначене 

пщтверджуе об’ективну необхщшсть подальшого бшын грунтовного 

дослщження проблеми щодо перелшу джерел кримшального права УкраУни, 

щодо змюту та сшввщношення джерел кримшально-правового регулювання 

та кримшально-правовоУ заборони.

Здобувач проанал1зував змют праць широкого кола науковщв, яю 

дослщжували р1зш аспекта кримшально-правового регулювання та 

кримшально-правовоУ заборони у кримшально-правовш доктриш. Проте 

багато питань до сьогодш залишаються недостатньо дослщженими або 

носять дискусшний характер. 3 огляду на вщсутшсть надежного 

теоретичного обгрунтування в Л1тератур1 багатьох аспект1в щодо визначення 

ступеню впливу р1зновид1в джерел на здшснення крим1нально-правового 

регулювання, запропонована робота е суттевим вкладом в нш шдшмаються 

саме Т1 проблеми в яких вщтворюеться суперечлив^сть чинного 

кримшального законодавства.

Зазначене п1дтверджуе актуальн1сть обраноТ автором теми, 

своечасн1сть даного дослщження, його теоретичне та прикладне значения. 

Результати дослщження е важливими як для теорп кримшального права, так 1 

для законодавчо'1 та правозастосовно'1 д1яльност1.

Ознайомлення з дисертац1ею та авторефератом надае пщстави для 

певноУ загально/  ощнки роботы.

Автором було проведене самостшне дослгдження науковог проблеми. 

присвяченоУ джерел ам кримшально-правового регулювання в УкраУнг 

Вивчення поданих О.С. Кузембаевим матер1ал1в дисертацй', автореферату та 

наукових праць, дае пщстави стверджувати, що ним проведено грунтовний 

анал13 теми, актуальноУ в теоретичному плаш, сформульован1 обгрунтован1 

висновки 1 пропозищУ, що виносяться на захист.

Дисертащя оформлена згщно з вимогами, яю пред’являються до роботи 

такого р!вня, в1дпов1дае державшем стандартам. Обсяг основного тексту



дисертацп вщповиае встановленим нормативам. Науков1 положения в текст: 

дисертацп за формою викладу дохщлив1, у смисловому значенн! 

взаемопов’язанг

Структура, зм1ст, послщовшсть, взаемозв’язок шдроздшв дисерташТ 

спрямоваш на реалгзацш основно! мети дослщження -  вивчення поняття. 

змюту, сутност1 джерел кримшально-правового регулювання в УкраТю. 

генезису розвитку поняття джерел кримшального права, кримшально- 

правового регулювання та кримшально-правовоТ заборони, характеристик Ух 

штерпретацшних, динам1чних властивостей у процеа реал1зац11.

Визначен1 заедания за змютом в1дтворюють належне ставлення, 

зокрема автора до результате теоретичних та методолопчних досл1джень з 

проблематики джерел кримшального права 1 кримшально-правового 

регулювання; юнуючих у загальнотеоретичн1Й наущ п1дход1в до вивчення 

поняття джерел права, визначення поняття та характерних ознак джерел 

кримшального права в сучаснш доктрин!, теоретико-прикладного впливу 

кримшально-правового регулювання та кримшально-правовоТ заборони у 

кримшальному прав! на формування, встановлення, змшу, скасування 1 

реал1зац1ю конкретних крим1нально-правових вщносин. Такий П1ДХ1Д у 

формулюванш завдань е п1дтвердженням комплексного характеру 

досл1дження, як такого, що полягае у необх1дност1 посл1довного розгляду 

теоретичних, законодавчих та правозастосовних аспеюпв визначеноУ 

проблеми.

Широкою е система методов, яка використовуеться автором шд час 

дослщження. Застосування таких метод1в п1знання як д1алектичний метод 

дослщження правових явищ, за допомогою яко го автором дослщжено 

поняття джерел права, джерел кримшального права, взаемозв’язку 13 

кримшально-правовим регулюванням; пор1вняльно-правовий метод, який 

застосовувався дисертантом в процес1 пор1вняння КК УкраУни з 

крим1нальним законодавством заруб1жних кра'Ун; метод анал1зу та синтезу, 

який автор використовував при виявленш основних н ед о л тв  крим1нально-



правових норм дпочого законодавства; системно-структурний метод, за 

допомогою якого було дослщжено формулу сшввщношення таких категорш 

як «джерела кримшального права», «джерела кримшального закону», 

«джерела кримшально-правових норм» «кримшально-правове регулювання», 

«кримшально-правова заборона» - шдтверджують комплексний характер 

дослщження, який базуеться на дослщженш положень загально'Г теорп права 

та конкретных галузей права, яю безпосередньо та опосередковано 

стосуються проблемы джерел кримшального права у взаемозв’язку з 

джерелами кримшально-правового регулювання в У крапп.

Достатньо грунтовною е емшрична база дослщження, яку склали 

результаты анкетування 264 пращвниюв правозастосовних оргашв та 

науково-педагопчних пращвниюв в сфер1 кримшального права, кримшолоп'У 

та кримшально-виконавчого права на предмет доцшьност1 запровадження в 

Д1ючий КК УкраУни запропонованих законодавчих зм1н та обгрунтовування 

доц1льност1 розширення перел1ку джерел кримшального права, постанови 

Пленуму Верховного Суду УкраУни та Пленуму Вигцого спещал130ваного 

суду УкраУни з розгляду цивтьних 1 кримшальних справ, окрем1 

узагальнення й огляди судово'У практики.

Погоджуемося 13 тим, що новизна проведеного дослщження полягае у 

тому, що автор вперше звернув увагу на концептуальш засади сучасноУ 

доктрины джерел кримшального права у взаемозв’язку 13 кримшально- 

правовим регулюванням. Автором запропоноваш нов1 в доктрин! 

крим1нального права авторсью деф!шц11, зокрема «джерела кримшально- 

правово'У заборони».

Новизна дисертац1Йних положень також обумовлюеться розглядом 

окремих теоретичных, законодавчих та правозастосовчих проблем з 

урахуванням чинних змш, яю вщбулися в сощально-економ1чшй та 

орган!зац1Йно-правов!й сфер! держави за останн1 роки. Удосконалено, набули 

подальшого розвитку поняттйний апарат, окрем! теоретичн! положения, як1



стосуються джерел кримшального права у взаемозв’язку 13 кримшально- 

правовим регулюванням.

Достатшм е ргвенъ апробаци результате дослщження. Теоретичш 

положения та висновки дисертацп обговорювалися на 14 науково- 

практичних конференциях, вщтвореш в 8 наукових публкащях, з яких 2 

опублжоваш у заруб1жних перюдичних виданнях.

Основы положения 1 висновки з головних проблем дисертацп були 

впроваджеш у нормотворчу д1яльшсть (Лист КомНету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронноУ д1яльност1 ВерховноУ Ради 

УкраУни № 1275-32 вщ 06.07.2017 р), у науково-дослщну сферу,

правозастосовну д1яльн1сть та навчальний процес при викладенн1 курсу 

«Кримшальне право УкраУни» та спецкурс1в студентам вищих юридичних 

навчальних заклад1в, при шдготовщ 1 пщвищенн1 квал1ф1кац11 пращвншав, 

при п1дготовц1 П1дручник1в, навчальних поЛбниюв, методичних матер1ал1в 13 

дисциплш кримшального циклу, а також науково-дослщницькш робоЛ 

студент1в (Акт впровадження вщ 6 липня 2017 р. ).

Новизна та обтрунтовашстъ наукових положенъ, висновюв та 

рекомендации викладених у  зм1ст\ дисертацп.

Дисертацшний матер1ал в основному лопчно побудований 1 викладений 

в1дносно вид1лених автором розд1л1в у так1Й поел 1 довност1: роздш 1 - 

«Поняття та система джерел крим1нального права 1 джерел крим1нально- 

правового регулювання»; роздш 2 - «Джерела кримшально-правовоУ

заборони в систем! джерел кримшально-правового регулювання в УкраУн1»; 

роздш 3 «1нш1 джерела крим1нально-правового регулювання в УкраУш».

Загальний обсяг дисертацй’ становить 305 сторшок, обсяг основного 

тексту дисертацй' - 214 сторшки, обсяг використаних джерел - 54 сторшки.

Перший роздш «Поняття та система джерел кримшального права / 

джерел кримшально-правового регулювання» присвячений стану 

дослщження проблем джерел кримшального права 1 кримшально-правового 

регулювання, загальнотеоретичному розумшню та змюту поняття «джерело



права», поняттю та сутност джерел криминального права, взаемозв’язку з 

кримшально-правовим регулюванням 1 кримшально-правовою забороною, 

систем! джерел кримшально-правового регулювання в Украпп, як1 за змютом 

та сутшстю вщтворюють проблематику джерел кримшального права у 

взаемозв’язку 13 кримшально-правовим регулюванням.

Дисертант виважено ставиться до термшологн, яку використовуе, 

детально анал1зуе той чи шшш термш, уточнюе чи пояснюе певш 

формулювання. Так у пщроздш 1.2. «Загальнотеоретичне розумшня та змют 

поняття «джерело права»» на особливу увагу заслуговуе обтрунтоваш 

результаты дослгдження щодо важливосД видшення примату 

(прившейованост1) значения матер1ального джерела права («джерело-джерело 

право») над значениям формального джерела права («форма права»),

У тдрозднп 1.З., розглядаючи поняття та сутшсть джерел кримшального 

права, запропоновано В1ДМ1НН1 окрем1 поняття «джерела крим1нального 

права» нов1 деф1Н1цп -  «джерела крим1нально-правового регулювання» 1 

«джерела кримхнально-правовоТ заборони», що е на його думку складовими 

системи джерел кримшального права.

У шдроздтш 1.4. «Система джерел кримшально-правового регулювання 

в Украпй» сл1д пщтримати автора в його позицй' щодо того, що включения 

ново!" редакцп ч. 3 ст. 3 КК УкраТни дозволить бшьш ч1тко здшснити 

розмежування в кримшальному прав1 УкраТни кримшально-правово'Т 

заборони та крим1нально-правового регулювання.

У другому розд1Л1 «Джерела крим1нально-правово'Т заборони в систем! 

джерел кримшально-правового регулювання в У крапп» розглядаються 

крим1нально-правов1 характеристики законодавства У крайни про

кримшальну вщповщальшсть та 1нших крим1нальних закошв, що м1стять 

норми крим1нально-правово'Т заборони в систем! джерел крим1нально- 

правового регулювання в У крапп.

У шдроздш 2.1. «Закон УкраТни про кримшальну вщповщальшсть як 

джерело кримшально-правово'Т заборони в У крапп», звертае на себе увагу



думка автора вщносно розумшня кримшального закону. Так, дисертант 

вказуе на те, що поняття кримшального закону мае р1зш тлумачення. Проте 

загальноприйнятим е розумшня кримшального закону , що не враховуе 

юнування регулюючо'Т функцп. А отже, чинний закон переважно припускае 

тшьки юнування кримшально-правово'Т заборони без врахування 

кримшально-правового регулювання.

У шдрозднп 2.2. «1нш1 кримшальш закони як джерела кримшально- 

правово'Т заборони в Украпп» щкавою е позищя автора в тому, що джерелами 

кримшально-правово'Т заборони в Украпп е окрем1 кримшально-правов1 

положения, закршлеш в законодавчих актах колишнього СРСР, зокрема 

положения ч. 2 ст. 4 КК Украши та ст. 5 КК УкраТни, яю були видаш у 

встановленому законом порядку та не суперечать новому законодавству 

УкраТни.

У своему дослщженш дисертант доводить й те, що наявшсть чинноеп 

деяких нормативно-правових акт1в СРСР, що здшснюють кримшально- 

правове регулювання та мютять крим1нально-правову заборону усуне 

протир!ччя щодо меж застосування положень КК УкраТни 2001 р. та КК 

УРСР 1960 р. В1дпов1дно автор пропонуе внесения змш до роздшу I 

Прик1нцевих та перехщних положень КК УкраТни.

Вдалою е думка автора щодо твердження про те, що законодавство 

УкраТни военного часу (вшськово-кримшальне законодавство) та 

надзвичайного стану на даному еташ розвитку кримшального права УкраТни 

не виступае самостшною галуззю законодавства тому не е джерелом 

кримшально-правового регулювання в Украпп.

У третьему розд1Л1 «1н ш 1 джерела кримшально-правового регулювання в 

Украгш» доводяться питания визначення шших джерел кримшально- 

правового регулювання в Украпп. Дослщження свщчить про визначення тих 

джерел, як1 не мютять елементи кримшально-правово'Т заборони.

У пщроздш1 3.1. «Конституцшш акти як джерела крим1нально-правового 

регулювання в Украпп» у п. 3.1.1. «Конституция УкраТни як джерело



кримшально-правового регулювання в УкраУш» на особливу увагу 

заслуговують положения дисертацй", в яких доводиться, що окрем1 норми 

Конституцп УкраУни носять кримшально-правовий характер та володтоть 

ознаками регулятивних норм при в1дсутност1 ознак, що притаманш 

забороняючим нормам та здшснюють регулювання кримшально-нравових

В1ДНОСИН.

У п1дрозд1Л1 3.2. «Норми м1жнародного права та м1жнародна 

прецедентна практика як джерела кримшально-правового регулювання в 

УкраУш» у п. 3.2.1. «Норми м1жнародного права як джерела кримшально- 

правового регулювання в УкраУш» погоджуюсь 13 автором, що набувае 

актуальное^ визначення та встановлення в систем! джерел кримшально- 

правового регулювання УкраУни, норм м1жнародного права, м1жнародних 

договорУв та р1шень Свропейського суду з прав людини. Адже вказаш норми, 

договори та р1шення здшснюють вплив на сферу суспшьних в1дносин, як1 

регулюються Загальною частиною кримшального права.

У дисертацй', кр1м перерахованих, М1стяться також 1НШ1 положения, що 

заслуговують на схвалення та шдтримку.

Загалом сформован! автором науков1 положения, оц1нки, висновки, 

пропозищУ щодо вдосконалення джерел крим1нального права в аспект! 

взаемозв’язку 13 крим1нально-правовим регулюванням в укра'Унському 

крим1нальному прав1 в цшому достатньо аргументован1, П1дкр1плен1 

посиланням на положения Конституцй' УкраУни та норм м1жнародного права, 

а тому е достов1рними. Наукова полем1ка, що ГУ веде автор на сторшках 

дисертацй', здшснюеться коректно, з дотриманням правил етики науково'У 

дискусп. Дисертащя виконана надежною л 1тературною мовою, позицп, 

сформульован1 у дослщженн1, мають творчий, самостшний характер. 

Техн1чне оформления робота вщповщае встановленим стандартам 1 вимогам.

Проте кожн1Й науков1Й прац1, в Т1Й чи 1НШ1Й м!р1, притаманш також риси 

ДИСКуС1ЙНОСТ1, НеТОЧНОСТ1 положень 1 ВИСНОВК1В. Окремим з них вочевидь 

бракуе достатньо'У аргументацп', глибини дослщження, 1НШ1 з них надшеш



надм1рною категоричнютю. що обумовлюе необхщшсть Ух додаткового 

пояснения з боку дисертанта.

Знову ж таки, е можливють висловити дисертантов1 поради методичного 

характеру 1 побажання в плаш поглиблення дослщження даноТ проблематики.

Зв’язку з ним офщшний опонент вважае за доцшьне висловити свою 

думку щодо окремих, найбшьш ютотних з них.

1. Хоча дисертант виважено ставиться до термшологп, яку 

використовуе, детально анал1зуе той чи шшш термш, уточнюе чи 

пояснюе певш формулювання з питань, що стали предметом 

дослщження, на жаль у ряд1 випадюв не надае власноТ оцшки або 

надае, але не в повному обсязц а саме:

- у шдроздпп 1.2. «Загальнотеоретичне розумшня та зм1ст поняття 

«джерело права»» (С. 46) автор п1дсумовуючи судження щодо 

загальнотеоретичного розум1ння «джерело права» видшяе т1льки 

ознаки цього поняття, на жаль не надаючи власного розумшня та 

визначення сутност1 вказаного поняття.;

- у шдроздйп 1.3 «Поняття та сутнють джерел кримшального права. 

Взаемозв’язок з крим1нально-правовим регулювання 1 крим1нально- 

правовою забороною» автор надае загальний висновок про те, що 

«джерела кримшально-правовоТ заборони е складовою бшьш 

широкого правового явища -  джерел кримшально-правового 

регулювання», однак вказана власна позищя на нашу думку не е 

достатньо розкритою. Доцшьно було б бшьш аргументовано 

визначитися 13 критер1ями, як1 вказують на взаемозв’язок джерел 

кримшального права з джерелами кримшально-правового 

регулювання . В чому вш полягае?

2. В п л ат  дискусп вважаю за доцшьне звернути увагу на пщроздш 1.2. 

«Загальнотеоретичне розумшня та змют поняття «джерело права»». У 

назв1 пщроздшу автор використовуе поняття «джерело права», однак 

у ЗМ1СТ1 всього пщроздшу використовуеться як терм1н «джерело



права», так 1 «джерела права». Отже постае питания, щодо 

правильного використання вказаного поняття.

3. У пщроздш 1.3 дослщжуеться взаемозв’язок джерел кримшального

права з «кримшально-правовим регулюванням» 1 «кримшально- 

правовою забороною» (обсяг шдроздшу С.46-87). Проте б1льша 

частина зм1сту шдроздшу присвячена понятшному апарату (поняття 

«кримшально-правового регулювання» та «кримшально-правових 

в1дносин»), встановленню елеменДв та предмету кримшально- 

правового регулювання (С. 46-81). Отже практично предмет

дослщження даного (взаемозв’язок) шдроздшу вщшшов на другий 

план, а в1дпов1дно потребуе бшьш грунтовного дослщження.

4. У пщроздш! 1.4. «Система джерел кримшально-правового 

регулювання в У крапп» автор встановлюе, що у систем! джерел 

кримшального права необхщним е видшення системи джерел 

кримшально-правового регулювання 1 джерел кримшально-правовоУ 

заборони. Систему джерел кримшального права УкраУни, до яких 

входять 1 джерела кримшально-правового регулювання, автор надае у 

Додатку Г. За зм1стом Додатку Г система джерел кримшально- 

правового регулювання включае й джерела кримшально-правовоУ 

заборони та шип джерела кримшально-правового регулювання, а 

отже представлена бшьш ширше шж автор ‘ГУ надае у зм1ст1 

шдроздшу. У шдроздш автор розкривае тшьки джерела кримшально- 

правовоУ заборони, поза увагою залишаються ус1 шнн джерела 

кримшально-правового регулювання.

5. У висновках до роздшу 1 дисертантом надано авторське визначення 

поняття «джерел кримшально-правовоУ заборони». За даними 

визначення це е факторами та пщставами формування та реал1зашУ 

забороняючих кримшально-правових норм, яю комплексно 

впливають на весь процес правовстановлення (С. 87 ). Але в той же 

час у висновках до роздшу 2 автор вказуе на те, що джерелом



кримшально-правовоТ заборони в Украпп визнаються нормативно- 

правов1 акти, яю мктять вичерпний перелж д1янь, як1 е злочинами та 

встановлюють пщстави кримшальноУ вщповщальносп за IX вчинення 

(с. 139). У загальних висновках автор визначае поняття «джерел 

кримшально-правовоУ заборони, як обставини, яю впливають на 

формування, встановлення, змшу, скасування 1 реал1защю 

конкретних забороняючих кримшально-правових норм в аспект! 

засобу кримшально-правового регулювання (С. 222). Отже з 

викладеного випливае запитання: яка думка (висновок) автора е 

в1рною? Цжавою е позищя автора щодо обгрунтування свого 

висновку.

6. В дисертацп та в додатках до неУ автором подана судова практика з 

питань винесення вироюв. На думку офщшного опонента 

дисертантов1 слщ було обрати единий системний хронолопчний 

П1ДХ1Д до подач1 цих вироюв, а саме подати Тх у послщовност1 за 

роками (починаючи з 2008 р. заюнчуючи 2015 р.) Кр1м того робота 

тшьки б виграла, якщо б автор додав (якщо е практика застосування) 

хоча б декшька вироюв суду за останш роки (2016-2017 р .р .).

7. На нашу думку великий обсяг дисертацп певним чином зашкодив 

автору ретельно и вичитати, щоб уникнути тих чи шших 

недоречностей. Так, на С. 215 (п. 3 висновюв до пщроздшу 3) автор 

пропонуе викласти ч. 1 ст.З КК в наступнш редакцп «1. 

Законодавство Украши про кримшальну вщповщальнють становить 

Кримшальний кодекс Украши, Конститущя Украши та

загальновизначеш принципи 1 норми м1жнародного права», а на С. 

216 (п.8 висновк1в до пщроздшу 3) пропонуеться викласти ч.1 ст.З 

КК Украши у наступному змют1 «1. Законодавство УкраТни про 

кримшальну вщповщальшсть становить Крим1нальний кодекс 

Украши, який грунту еться на Конституцп Украши та

загальновизначених принципах 1 нормах м1жнародного права, а



також м1Жнародних договорах УкраТни, ратифжованих у 

встановленому законодавчому порядку». На С. 219 (п. 15 висновюв 

до шдроздшу 3) теж е пропозищя викладення ч.1 ст. 3 КК Украши у 

нов1Й редакцп: «1. Законодавство Украши про кримшальну 

вщповщальшсть становить Кримшальний кодекс УкраТни, закони 

Украши про амшспю, яю грунтуються на Конституцп УкраТни та 

загальновизнаних принципах 1 нормах м1жнародного права». Отже, 

вказаш автором пропозицп протир1ччять одна однш.

Проте викладеш вище критичш зауваження, застереження та побажання 

не впливають загалом на позитивну оцшку рецензованого дисертацшного 

дослщження.

Щ зауваження тдтверджуютъ складтстъ та дискусшний характер 

окремих проблем, яю стали предметом досл1дження вщтворюють особисттсне 

бачення автора у Тх вир1шенн1, п1дтверджують дощльн1сть 1х подальшого 

б1льш глибинного наукового дослщження та аргументацп. Вони не 

впливають суттево на загальне позитивне враження вщ обсягу виконаного 

дослщження та запропонованих автором пропозищй. Спод1ваемось, що 

висловлеш зауваження будуть використан1 автором у подалышй науков1й

Д1ЯЛЬНОСТ1.

Загальний висновок по дисертацй. Таким чином, за актуальшстю, 

ступенем новизни, обгрунтовашстю, науковою та практичною значупцстю 

здобутих результате, а також за к1льк1стю та обсягом публжацш, повнотою 

опубл1кованих дисертантом матер1ал1в, за оформлениям кандидатська 

дисертащя «Джерела крим1нально-правового регулювання в У крапп: 

доктриналып аспекта» виконана Кузембаевим Олександром Серпйовичем, е 

завершеною працею. В нш отримано нов1 науково обгрунтоваш результати, 

що у сукупносД розв’язують конкретне наукове завдання, яке мае суттеве 

значения для науки кримшального, крим1нально-виконавчого права та 

кримшологп. Дисертацшне досл1дження повн1стю в1дпов1дае науков1й 

спещальносД 12.00.08, вимогам п. 9, 11 Порядку присудження наукових



ступешв, затвердженого Постановою Кабшету Мш1стр1в УкраУни в1д 24 

липня 2013 року № 567. Й автор -  Кузембаев Олександр Серпйович на основ1 

публ1чного захисту, заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спещальшстю 12.00.08 -  кримшальне право та 

крим1нолопя; крим1нально-виконавче право.
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