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Анотація

У монографії комплексно досліджено актуальні проблеми теоретико-правових
засад призначення та виконання спеціальних покарань, застосовуваних до
військовослужбовців, узгодження їх з правовими нормами, що регулюють
порядок проходження військової служби.  

Окреслено спеціальні ознаки, які відрізняють покарання, застосовувані до
військовослужбовців, серед інших у єдиній системі покарань і як її складник
визначають виключність реалізації до військовослужбовців.  

Здійснено порівняльно-правовий аналіз нормативної моделі призначення та
виконання спеціальних покарань, застосовуваних до військовослужбовців у
різних правових системах. Запропоновано Концепцію стратегічного розвитку
військової юстиції в кримінально-правовому та кримінально-виконавчому
аспектах зі специфікою регулювання військових правовідносин із суб’єктами
їх реалізації.  

Для науковців, викладачів, студентів, курсантів (слухачів) юридичних
навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, органів
прокуратури, персоналу Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, суддів та всіх, хто цікавиться питаннями кримінальної
відповідальності за законодавством України.
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