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1. ВСТУП
Звільнення від відбування покарання є одним із центральних інститутів кримінально-виконавчого права. Він являє собою сукупність загальнообов’язкових норм, що регламентують
умови та порядок закінчення примусового впливу кримінального покарання на засудженого.
Будь-яке покарання передбачає момент, коли засуджена
особа звільняється від нього або примусовий вплив на неї закінчується, і тому звільнення від відбування покарань займає
важливе місце у кримінально-виконавчому праві.
Крім того, звільнення від відбування покарань є міжгалузевим інститутом, який врегульований нормами кількох галузей права. Зокрема, порядок та умови звільнення від відбування
покарання регулюється нормами кримінального, кримінальнопроцесуального та кримінально-виконавчого права.
Навчальна дисципліна розглядає інститут звільнення від
відбування покарання комплексно і, крім питань кримінальновиконавчого права, включає окремі питання із кримінального та
кримінально-процесуального права. Наприклад, розглядаються
загальнотеоретичні питання щодо сутності та поняття цього
інституту, класифікації підстав звільнення тощо. У межах дисципліни також ретельно вивчаються питання про підстави, порядок та умови звільнення від відбування таких кримінальних
покарань, як позбавлення волі, виправні роботи, громадські роботи, тримання засуджених у дисциплінарному батальйоні та
інших покарань. Окрему увагу приділено правовому статусу
осіб, звільнених від відбування покарання.
При підготовці до занять студенти повинні опрацювати
відповідні розділи підручників та рекомендованої літератури,
засвоїти положення відповідних глав Кримінально-виконавчого
кодексу України, ознайомитися з наказами та інструкціями
Державної пенітенціарної служби України, іншим законодавством.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
повинні:
– знати поняття “звільнення від відбування покарань”,
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його правову природу, підстави, порядок і умови звільнення від
відбування покарань;
– уміти вільно орієнтуватися у кримінальновиконавчому законодавстві та підзаконних актах, правильно
тлумачити та використовувати норми кримінально-виконавчого
права у процесі своєї практичної діяльності.
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1. ПОКАРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЬОГО
Сутність та цілі інституту покарання. Правова природа
звільнення. Звільнення від покарання як основна гарантія та
логічне завершення покарання. Розрізняння понять “звільнення” та “закінчення” відбування покарання.
2. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ
ПОКАРАННЯ
Поняття “підстави звільнення від відбування покарання”, їх перелік за чинним кримінально-виконавчим законодавством України. Види та класифікації підстав звільнення від відбування покарань.
3. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ У ВИДІ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Загальний порядок звільнення від покарання, його правове регулювання. Порядок обчислення строку покарання та
визначення моменту звільнення засудженого.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду. Особливості звільнення від покарання жінок та неповнолітніх.
Звільнення від відбування покарання на підставі закону
про амністію та акта про помилування. Порівняльна характеристика звільнення за амністією та у зв’язку з помилуванням.
Звільнення від відбування покарання на підставі скасування вироку суду і закриття кримінальної справи. Доцільність
існування цієї підстави в кримінально-виконавчому праві.
Звільнення від відбування покарання на підставі закінчення строків давності виконання обвинувального вироку.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Звільнення від відбування покарання через хворобу засудженого.
Інші підстави звільнення від відбування покарання.
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4. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ІНШИХ ВИДІВ ПОКАРАННЯ
Звільнення від відбування обмеження волі.
Звільнення від тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців.
Звільнення від відбування виправних та громадських
робіт.
Звільнення від відбування позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю.
Звільнення від відбування покарання у виді позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Звільнення від покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.
Закінчення відбування покарання у виді штрафу та конфіскації.
5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД
ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Загальні положення про правовий статус осіб, які відбули покарання.
Надання допомоги особам, звільненим із місць відбування покарання. Надання допомоги особам, звільненим від
відбування покарання, у трудовому і побутовому влаштуванні.
Стан судимості як складова правового статусу звільненої особи. Порядок і умови зняття і погашення судимості.
Специфічні риси правового статусу звільнених осіб. Інститут встановлення адміністративного нагляду за звільненими
особами. Умови та порядок встановлення адміністративного
нагляду, категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд. Обмеження для піднаглядних.
Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання – основний напрямок підтримання державою осіб, які відбули покарання у виді позбавлення або обмеження волі. Заходи,
спрямовані на соціальну адаптацію, права та можливості звільнених у межах інституту соціальної адаптації.
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