
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра гражданского процесса и трудового права 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

 

 

Сравнительная характеристика стадии возбуждения 

гражданского дела по ГПК Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан 
 

Веракса 

Анна Александровна 

 

 

 

Научный руководитель 

Казей И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

РЕФЕРАТ 

 

 

52 страницы, 63 источника 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ИСКОВОЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ, ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ, ОСТАВЛЕНИЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ, 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ОБРАЩЕНИЕ В СУД, ПРАВО НА 

СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ. 

Об актуальности исследуемой темы свидетельствует то, что 

несовершенство процессуальной модели возбуждения гражданского 

судопроизводства и недостаточно четкая регламентация процессуальных 

действий суда и заявителя служат причинами отсутствия единообразия в 

судебной практике, порой создающего угрозу нарушения прав граждан.  

Целью данной дипломной работы является: комплексный анализ 

процедуры возбуждения гражданского судопроизводства.  

Объектом исследования выступают общественные отношения между 

судом и заинтересованным лицом, возникающие в процессе осуществления 

последним права на обращение в суд за защитой нарушенных или оспоренных 

гражданских прав или охраняемых законом интересов. 

Предмет исследования являются нормы действующего гражданского 

процессуального законодательства Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан, регулирующие порядок возбуждения 

гражданского судопроизводства. 

Структура дипломной работы обусловлена поставленными в ней 

задачами и включает в себя введение, три главы, заключение и список 

использованных источников. 

Научная новизна. В работе проведено комплексное исследование стадии 

возбуждения гражданского дела, выявлены основные правовые и 

организационные проблемы при осуществлении возбуждения гражданского 

дела, предложены возможные пути их решения. 

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе 

аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 



 

РЭФЕРАТ 

 

52 старонкі, 63 крыніцы 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: стадыі ўзбуджэння, ЗЫСКАВУЮ ЗАЯВА, адмове 

ў прыняццi, пакінутай без РУХУ, ПРАВАВЫЯ НАСТУПСТВЫ, ЗВАРОТ У 

СУД, права на судовую абарону. 

Аб актуальнасці доследнай тэмы сведчыць тое, што недасканаласць 

працэсуальнай мадэлі ўзбуджэння грамадзянскага судаводства і недастаткова 

выразная рэгламентацыя працэсуальных дзеянняў суда і заяўніка служаць 

прычынамі адсутнасці аднастайнасці ў судовай практыцы, парой які стварае 

пагрозу парушэння правоў грамадзян.  

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца: комплексны аналіз 

працэдуры ўзбуджэння грамадзянскага судаводства. 

Аб'ектам даследавання выступаюць грамадскія адносіны паміж судом і 

зацікаўленым тварам, якія ўзнікаюць у працэсе ажыццяўлення апошнім права 

на зварот у суд за абаронай парушаных або аспрэчаных грамадзянскіх правоў 

або ахоўных законам інтарэсаў. 

Прадмет даследавання з'яўляюцца нормы дзеючага грамадзянскага 

працэсуальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і 

Рэспублікі Казахстан, якія рэгулююць парадак ўзбуджэння грамадзянскага 

судаводства. 

Структура дыпломнай працы абумоўлена пастаўленымі ў ёй задачамі і 

ўключае ў сябе ўвядзенне, тры кіраўніка, заключэнне і спіс выкарыстаных 

крыніц. 

Навуковая навізна. У працы праведзена комплекснае даследаванне стадыі 

ўзбуджэння грамадзянскай справы, выяўлены асноўныя прававыя і 

арганізацыйныя праблемы пры ажыццяўленні ўзбуджэння грамадзянскай 

справы, прапанаваныя магчымыя шляхі іх рашэння. 

Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы аналітычны матэрыял 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу (аб'екта), усе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 


