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Анотація

Монографія присвячена дослідженню проблем застосування
умовно-дострокового звільнення і заміни невідбутої частини покарання більш
м'яким в процесі виконання позбавлення волі на певний строк.

У роботі розглянуто правову природу і соціальне значення
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни
невідбутої частини покарання більш м'яким, місце цих інститутів у
прогресивній системі виконання кримінальних покарань, підстави та порядок
розгляду цих питань на засіданні комісії установ виконання покарань. Окрему
увагу в роботі приділено механізму захисту прав і законних інтересів
засуджених при розгляді питання щодо можливості умовно-дострокового
звільнення та заміни невідбутої частини позбавлення волі на певний строк
більш м'яким покаранням, а також реалізації громадського контролю за
дотриманням прав і законних інтересів засуджених у цьому процесі.
Сформульовано пропозиції по внесенню змін до кримінально-виконавчого
законодавства з метою уникнення існуючих протиріч.

Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів і
установ виконання покарань, вчених у галузі наук кримінального циклу.
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