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Анотація

У монографії продовжено розв’язання важливої науково-прикладної
проблеми−біоетизації кримінально-правового забезпечення протидії
злочинності в якості тенденції розвитку науки кримінального
правазапочатковане в попередній роботі автора «Біоетичні проблеми
кримінального права України», виданій у 2014 р.Сформульовані автором
біоетичні засади праворозуміння та правотворення розглядаються як основне
джерело кримінально-правового забезпечення протидії злочинності, на
підставі чого пропонується вдосконалення сучасної кримінально-правової
доктрини та вітчизняного антикримінального законодавства.
Книга зацікавить усіх, хто, зазирнувши за межі позитивізму, бажає розширити
уявлення щодо сутності біоетики, її співвідношення з природним правом та
ролі в кримінально-правовому забезпеченні протидії злочинності: до
неоюснатуралістської царини праворозуміння та правотворення - епохи
Біоетичного Відродження.
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