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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 61 с., 40 источников. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, В УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С 
ПРИМЕНЕНИЕМ НАЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ, ИНЫЕ ФОРМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Объектом исследования работы являются общественные отношения в 
сфере уголовного законодательства Республики Беларусь, касающиеся 
несовершеннолетних и законодательной и исполнительной ветвей власти с 
другой стороны, в части уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, совершивших противоправное деяние 

Предметом  исследования данной работы являются уголовно - 
процессуальные нормы, судебная и правоохранительная практика, 
раскрывающие особенности действующего уголовного законодательства 
Республики Беларусь в отношении несовершеннолетних преступников. 

Цель работы заключается в исследовании уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в области уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних преступников, а также определении 
недостатков действующего законодательства и выработке рекомендаций по 
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по 
выделенному вопросу. 

Задачи работы: 
- кратко ознакомиться с историей развития законодательства об 

уголовной ответственности и наказание несовершеннолетних в нашей стране; 
- рассмотреть общие понятия и сущность уголовной ответственности и 

наказания в уголовном законодательстве Республики Беларусь; 
- проанализировать правовое содержание и особенности уголовной 

ответственности и назначения наказания несовершеннолетних); 
- выработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства в данном направлении. 
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Методы исследования: диалектический метод научного познания, 
предполагающий изучение явлений в их развитии и взаимосвязи, а также 
частно-научные методы: сравнительно-правовой, формально-логический. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 61 с., 40 крыніц.  
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБ РЭГЛАМЕНТАЦЫІ КРЫМІНАЛЬНАЙ 

АДКАЗНАСЦІ АСОБ, ЯКІЯ ЎЧЫНІЛІ ЗЛАЧЫНСТВЫ Ў ЎЗРОСЦЕ ДА 
ВАСЕМНАЦЦАЦI ГАДОЎ, У КК РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, АСАБЛІВАСЦІ 
АСУДЖЭННІ НЕПАЎНАЛЕТНЯГА З УЖЫВАННЕМ ПРЫЗНАЧАНАГА 
ПАКАРАННЯ, ІНШЫЯ ФОРМЫ РЭАЛІЗАЦЫІ КРЫМІНАЛЬНАЙ 
АДКАЗНАСЬЦІ, ПРЫМЯНЯЮЦЦА ДА НЕПАЎНАЛЕТНІХ  

 
Аб'ектам даследавання працы з'яўляюцца грамадскія адносіны ў сферы 

крымінальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія тычацца непаўналетніх і 
заканадаўчай і выканаўчай галін улады з другога боку, у частцы крымінальнай 
адказнасці і пакарання непаўналетніх, якія ўчынілі супрацьпраўнае дзеянне  

Прадметам даследавання дадзенай працы з'яўляюцца крымінальна - 
працэсуальныя нормы, судовая і праваахоўная практыка, раскрываюць 
асаблівасці дзеючага крымінальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь у 
дачыненні да непаўналетніх злачынцаў.  

Мэта працы складаецца ў даследаванні крымінальнага і крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства ў галіне крымінальнай адказнасці і пакарання 
непаўналетніх злачынцаў, а таксама вызначэнні недахопаў дзеючага 
заканадаўства і выпрацоўцы рэкамендацый па ўдасканаленні заканадаўства і 
правапрымяняльнай практыкі па вылучаным пытанні.  

Задачы працы:  
- Коратка азнаёміцца з гісторыяй развіцця заканадаўства аб крымінальнай 

адказнасці і пакаранне непаўналетніх у нашай краіне;  
- Разгледзець агульныя паняцці і сутнасць крымінальнай адказнасці і 

пакарання ў крымінальным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь;  
- Прааналізаваць прававое змест і асаблівасці крымінальнай адказнасці і 

прызначэння пакарання непаўналетніх);  
- Выпрацаваць прапановы і рэкамендацыі па ўдасканаленні заканадаўства 

ў гэтым напрамку.  
Метады даследавання: дыялектычны метад навуковага пазнання, які 

прадугледжвае вывучэнне з'яў у іх развіцці і ўзаемасувязі, а таксама 
частнонаучные метады: параўнальна-прававы, фармальна-лагічны.  

Выбар тэмы дадзенай дыпломнай працы абумоўлены непасрэднай 
зацікаўленасцю аўтара ў паляпшэнні крымінальнага заканадаўства ў частцы 
крымінальнай адказнасці і пакарання непаўналетніх, што можа спрыяць 
актывізацыі дзейнасці ў сферы прафілактыкі падлеткавай злачыннасці і 
раскрыцці злачынстваў у асяроддзі непаўналетніх, а гэтак жа зніжэння 
рэцыдыву злачынстваў сярод непаўналетніх.  

Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял аб'ектыўна 
адлюстроўвае даследуецца тэму, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя і практычныя становішча суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 


