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Анотація

У виданні наданий корисний матеріал за напрямками, які задані законами
коментованими з урахуванням загального центру тяжіння – кримінального
провадження і покарання.   

До коментованих законів додані інформаційно-правові матеріали у вигляді
нормативних актів із згаданої тематики, в основному підзаконного характеру,
а також зовсім небагато судової практики вітчизняної та солідна порція
практики ЄСПЛ.   

Видання буде корисне як практикуючим правникам – адвокатам, суддям,
прокурорам, працівникам правоохоронних органів, так й студентам,
викладачам юридичних факультетів, а також усім зацікавленим читачам.
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ВСТУП 
 

Пропонований матеріал так чи інакше має відношення до кримінального по-
карання в Україні. Однак він не є структурно та логічно пов’язаним — швидше 
висвітлюються різні аспекти загальної теми. 

Система відбування покарання знаходиться у стані перманентної реформи, 
що вказує на відсутність усталеної правової думки щодо її функціонування, мети 
і завдань, перспектив і розвитку в сучасних умовах (верховенство права, дотри-
мання прав і основоположних свобод людини). 

У всякому разі у цій збірці буде наданий корисний матеріал за напрямками, 
які задані законами коментованими з урахуванням загального центру тяжіння — 
кримінального провадження і покарання. 

До коментованих законів будуть додані інформаційно-правові матеріали у ви-
гляді нормативних актів із згаданої тематики, в основному підзаконного характе-
ру, а також зовсім небагато судової практики вітчизняної та солідна порція прак-
тики ЄСПЛ. 

Видання буде корисне як практикуючим правникам — адвокатам, суддям, 
прокурорам, працівникам правоохоронних органів, так й студентам, викладачам 
юридичних факультетів, а також усім зацікавленим читачам.  
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