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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 70 с, 51 источник 
 

НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, 

БОЛЕЗНЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся при 
применении норм гражданского, гражданско-процессуального права, 
законодательства в сфере деятельности нотариата, предусматривающих 
судебно-психические аспекты выполнения нотариальных действий с лицами 
страдающими болезненной зависимостью и пути повышения эффективности 
применения законодательства в исследуемой области. 

Цель настоящего исследования – состоит в анализе судебно-
психиатрических аспектов выполнения нотариальных действий с лицами 
страдающими болезненной зависимостью и предложений по 
совершенствованию законодательства. 

Методы исследования – совокупность общенаучных и специальных 
методов познания социально-правовой действительности. Среди них одно из 
главных мест занимает диалектический метод познания общих 
закономерностей возникновения, становления и развития любых негативных 
социальных явлений. Из числа общенаучных методов исследования 
использовались методы анализа, синтеза, сравнения. В качестве частнонаучных 
методов исследования использованы методы историко-правового, 
сравнительно-правового, и некоторые другие. 

Полученные результаты – обобщены нормативные правовые акты и 
теоретические положения гражданского и нотариального законодательства. 

Элементы научной новизны заключаются в расширении понятийного 
аппарата в результате комплексного анализа основных теоретических 
положений о судебно-психических аспектов выполнения нотариальных 
действий с лицами страдающими болезненной зависимостью. 

Область возможного практического применения: возможностью 
использования ее результатов в устранении выявленных в ходе исследования 
пробелов, как в нормативном регулировании анализируемого правового 
института. Не исключается также и возможность использования результатов 
работы в учебном процессе. 

Приведенный в дипломной работе аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЕФЕРАТ 

Дыпломная праца: 70 с, 51 крыніца  
 

НАТАРЫЎС, НАТАРЫЯЛЬНЫЯДЗЕЯННІ, ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ, 
АБМЕЖАВАННЕ ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦІ, ФІЗІЧНАЯ АСОБА, БАЛЮЧЫЯ 

ЗАЛЕЖНАСЦІ 
 

Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца пры 
прымяненні нормаў грамадзянскага, грамадзянска-працэсуальнага права, 
заканадаўства ў сферы дзейнасці натарыята, якія прадугледжваюць судова-
псіхічныя аспекты выканання натарыяльных дзеянняў з асобамі, якія 
пакутуюць на балючай залежнасцю і шляхі павышэння эфектыўнасці 
прымянення заканадаўства ў доследнай вобласці.  

Мэта гэтага даследавання- складаецца ў аналізе судова-псіхіятрычных 
аспектаў выканання натарыяльных дзеянняў з асобамі, якія пакутуюць на 
балючай залежнасцю і прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства. Метады 
даследавання - сукупнасць общенаучных і спецыяльных метадаў пазнання 
сацыяльна-прававой рэчаіснасці. Сярод іх адно з галоўных месцаў займае 
дыялектычны метад пазнання агульных заканамернасцяў узнікнення, 
станаўлення і развіцця любых негатыўных сацыяльных з'яў. З ліку 
общенаучных метадаў даследавання выкарыстоўваліся метады аналізу, сінтэзу, 
параўнання. У якасці частнонаучных метадаў даследавання выкарыстаны 
метады гісторыка-прававы, параўнальна-прававой, і некаторыя іншыя. 
Атрыманыя вынікі – абагульнены нарматыўныя прававыя акты і тэарэтычныя 
палажэнні грамадзянскага і натарыяльнага заканадаўства.  

Элементы навуковай навізны заключаюцца ў пашырэнні паняційнага 
апарату у выніку комплекснага аналізу асноўных тэарэтычных палажэнняў аб 
судова-псіхічных аспектаў выканання натарыяльных дзеянняў з асобамі, якія 
пакутуюць на балючай залежнасцю.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасцю 
выкарыстання яе вынікаў у ліквідацыі выяўленых у ходзе даследавання 
прабелаў, як у нарматыўным рэгуляванні аналізаванай прававога інстытута. Не 
выключаецца таксама і магчымасць выкарыстання вынікаў працы ў 
навучальным працэсе.  

Прыведзены в дыпломнай працы аналітычны матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя становішча і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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PAPER 

Thesis: 70 with, 51 sources 
 
NOTARY, NOTARIAL ACTIONS, CAPACITY TO ACT, LEGAL 
INCAPACITY, PHYSICAL PERSON, PAINFUL DEPENDENCES 
 
Research - object the public relations developing in case of application of 

regulations civil, a law of civil procedure, the legislations in a field of activity of a 
notariate providing judicial and mental aspects of accomplishment of notarial actions 
with the persons suffering from painful dependence and ways of increase in 
efficiency of application of the legislation in the researched area. 

The purpose of this research - consists in the analysis of forensic-psychiatric 
aspects of accomplishment of notarial actions with the persons suffering from painful 
dependence and suggestions for improvement of the legislation. 

Research - methods set of general scientific and special methods of 
knowledge of social and legal reality. Among them one of the main places occupies a 
dialectic method of knowledge of general regularities of origin, formation and 
development of any negative social phenomena. From among general scientific 
methods of research methods of the analysis, synthesis, comparison. In quality the 
chastnonauchnykh of methods of a research methods historical and legal, 
comparative and legal, and some other are used. 

The received results – are generalized regulatory legal acts and theoretical 
provisions of the civil and notarial legislation. 

Elements of scientific novelty consist in expansion of a conceptual framework 
as a result of the complex analysis of the basic theoretical provisions about judicial 
and mental aspects of accomplishment of notarial actions with the persons suffering 
from painful dependence. 

Area of possible practical application: a possibility of use of its results in 
elimination of the gaps revealed during the research, as in standard regulation of the 
analyzed  legal  institution.  It  isn't  excluded  as  well  a  possibility  of  use  of  results  of  
work in educational process. 

The analytical material given in the thesis correctly and objectively reflects a 
condition of the researched process, and all theoretical, methodical provisions and 
concepts borrowed from literary and other sources are followed by links to their 
authors. 
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