
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

 

 

 

АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

 

 

 

РУЧИЦ Кристина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

старший преподаватель В.Н. Мелешко     

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2015 

 

 



РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из 47 страниц машинописного текста. Для 

написания работы было изучено и использовано 35 источников. Структурно 

дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. 

Ключевые слова: акты прокурорского реагирования, представление, 

протест, постановление, предписание, официальное предупреждение, 

требования, надзор за исполнением законодательства, должностное лицо,  

прокурор, проверка, восстановление нарушенных прав. 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировав 

законодательство, специальную литературу и правоприменительную практику,  

углубленно и всестороннее изучить вопросы, касающиеся актов прокурорского 

надзора; выявить преимущества и недостатки актов; сформулировать 

конкретные предложения по совершенствованию практики применения актов 

прокурорского надзора. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

процессе реализации прокурором своих полномочий по надзору за 

исполнением законодательства.  

         Методологическую основу исследования составляет совокупность 

научных приемов и методов исследования явлений и процессов, в том числе 

метод системного анализа, обобщения, сравнительно-правовой, формально-

юридический. 

В результате проведенного исследования обоснована необходимость 

соблюдения требований, предъявляемых к актам прокурорского надзора для 

эффективного реагирования на выявленные нарушения законов.  Доказано, что 

правильное составление актов прокурорского надзора, точное и полное 

выражение в них закрепленных в законе полномочий прокуроров и основанных 

на них требований — неотъемлемое условие действенности надзора за 

исполнением законодательства. 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца складаецца з 47 старонак машынапіснага тэксту. Для 

напісання працы было вывучана і выкарыстана 35 крыніц. Структурна 

дыпломная праца складаецца з ўвядзення, двух кіраўнікоў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц, прыкладанняў. 

Ключавыя словы: акты пракурорскага рэагавання, прадстаўленне, 

пратэст, пастанова, прадпісанне, афіцыйнае папярэджанне, патрабаванні, 

нагляд за выкананнем заканадаўства, службовая асоба, пракурор, праверка, 

аднаўленне парушаных правоў. 

Мэта даследавання складаецца ў тым, каб прааналізаваўшы 

заканадаўства, спецыяльную літаратуру і правапрымяняльную практыку, 

паглыблена і ўсебаковае вывучыць пытанні, якія тычацца актаў пракурорскага 

нагляду; выявіць перавагі і недахопы актаў; сфармуляваць канкрэтныя 

прапановы па ўдасканаленні практыкі прымянення актаў пракурорскага 

нагляду. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія ўзнікаюць у 

працэсе рэалізацыі пракурорам сваіх паўнамоцтваў па наглядзе за выкананнем 

заканадаўства. 

Метадалагічную аснову даследавання складае сукупнасць навуковых 

прыёмаў і метадаў даследавання з'яў і працэсаў, у тым ліку метад сістэмнага 

аналізу, абагульнення, параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны. 

У выніку праведзенага даследавання абгрунтавана неабходнасць 

захавання патрабаванняў, што прад'яўляюцца да актаў пракурорскага нагляду 

для эфектыўнага рэагавання на выяўленыя парушэнні законаў. Даказана, што 

правільнае складанне актаў пракурорскага нагляду, дакладны і поўны выраз у 

іх замацаваных у законе паўнамоцтваў пракурораў і заснаваных на іх 

патрабаванняў — неад'емная ўмова дзейснасці нагляду за выкананнем 

заканадаўства. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Diploma consists of 47 typewritten pages. To write the work has been studied 

and used 35 sources. Structurally thesis consists of an introduction, two chapters, 

conclusion, list of references, applications. 

Keywords: acts of prosecutorial response, presentation, protest, judgment, 

injunction, an official warning requirements, supervision over the implementation of 

laws, the official prosecutor, inspection, remedy. 

The aim of research in that, having analyzed the legislation, the special 

literature and practice, depth and comprehensive to study questions issues relating to 

acts of prosecutor's supervision; to identify the advantages and disadvantages of acts; 

to formulate concrete proposals for improving the administration of acts of 

prosecutorial supervision. 

The object of research are legal relations arising in the implementation of its 

powers by the prosecutor to oversee the implementation of the legislation. 

The methodological basis of the research is a set of scientific methods and 

techniques study the phenomena and processes, including the method of the system 

analysis, generalization, comparative, formal-legal. 

The study substantiates the necessity of compliance with the requirements for 

the acts of prosecutorial supervision to effectively respond to the violations of laws. It 

is proved that the correct preparation of acts of prosecutorial supervision, accurate 

and complete expression in them enshrined in the law office of prosecutors and based 

on their requirements is an essential condition for the effectiveness of supervision 

over the implementation of legislation. 

 


