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Актуальність теми дисертаційного дослідження не викликає сумнівів.
Зокрема, тому, що в умовах триваючих трансформацій правової системи
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nравовою цінністю підвищеного значення. З іншого боку, основоположний
nринциn nрава, який став предметом виконаної дисертації, дотепер розглядався
в українському nравознавстві лише обмежено, передовсім у його галузевих, а

саме кримінально-правових аспектах. Проте такий підхід, вочевидь, не є

достатнім для розкриття загальноправової природи названого в темі дисертації
принципу. Адже, за влучним висловом Лона Л.Фуллера, надання закону

зrюротної дії є одним із способів виявитись невдалим законодавцем не тільки
nри здійсненні кримінально-правового регулювання, а й у багатьох інших
нnадках.
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принципу незворотності. Однак чи не йдеться в обох випадках про колізію двох
основоположних принципів права - правової певності та справедливості? У
цьому контексті цікаво було б дізнатись ставлення авторки до можливості
визнання явної злочинності діянь межею сфери застосування принципу
незворотності дії закону в часі.

2. Як видається, зміст ознаки «надприродності», що використовується в
роботі для характеристики принципу «І ех ad praetorian non valet>> (c.l 0),
потребує додаткового роз'яснення.

Слід наголосити, що наведені міркування жодним чином не впливають на
загальну оцінку роботи. Підсумовуючи, можна з впевненістю зробити висновок
про те, що, з огляду на автореферат, дослідження Р. М. Абрамович «Принцип

незворотності дії закону в часі: евотоція, стан та перспективи вдосконалення
його застосування в Україні», є самостійною роботою, яка свідчить про
сутrєвий внесок здобувачки у науку загальнотеоретичного правознавства,

повністю відповідає усім вимогам, які ставляться в У країні до кандидатських
дисертацій, а його авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня
1(8}ІДИДата юридичних наук.
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