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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа на тему 

«Тактика проведения опознания» 
61 страница, 57 источников 

 
Ключевые слова: ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ, 

ОПОЗНАНИЕ ЖИВЫХ ЛИЦ, ОПОЗНАНИЕ ТРУПОВ, ОПОЗНАНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ, ОПОЗНАНИЕ ПО ФОТОГРАФИИ, ТАКТИКА 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ.   

Актуальность темы исследования обусловлена ее теоретической и 
практической значимостью. 

Комплексное исследование института предъявления для опознания 
позволит рассмотреть многочисленные дискуссии, которые возникали в 
юридической литературе относительно тех или иных его аспектов, а также 
предложить новые взгляды на данные проблемы. 

Цель работы – комплексный анализ института предъявления для 
опознания в законодательстве Республики Беларусь и правоприменительной 
практике.  

Объект исследования – общественные отношения, которые 
складываются в ходе подготовки и проведения предъявления для опознания. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, а также доктринальные подходы к сущности рассматриваемого 
вопроса.  

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 и детальное 
исследование тактики производства предъявления для опознания, выявлены 
основные правовые и организационные проблемы проведения данного 
следственного действия, предложены возможные пути их решения. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования 
результаты могут применяться в практической деятельности следственных 
органов, субъектами законодательной инициативы в целях подготовки 
изменений в законодательство Республики Беларусь.  
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РЕФЕРАТ 
Дыпломная праца на тэму 

«Тактыка правядзення апазнання» 
61 старонка, 57 крыніц 

 
Ключавыя словы: ПРАД'ЯЎЛЕННЕ ДЛЯ АПАЗНАННЯ, 

АПАЗНАННЕ ЖЫВЫХ АСОБ, АПАЗНАННЕ ТРУПАЎ, АПАЗНАННЕ 
ПРАДМЕТАЎ, АПАЗНАННЕ ПА ФАТАГРАФІІ, ТАКТЫКА 
ПРАД'ЯЎЛЕННЯ ДЛЯ АПАЗНАННЯ. 

Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена яе тэарэтычнай і 
практычнай значнасцю. 

Комплекснае даследаванне інстытута прад'яўлення для апазнання 
дазволіць разгледзець шматлікія дыскусіі, якія ўзнікалі ў юрыдычнай 
літаратуры адносна тых ці іншых яго аспектаў, а таксама прапанаваць новыя 
погляды на гэтыя праблемы. 

Мэта работы – комплексны аналіз інстытута прад'яўлення для 
апазнання ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і правапрымяняльнай 
практыцы. 

Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складаюцца ў ходзе 
падрыхтоўкі і правядзення прад'яўлення для апазнання. 

Прадмет даследавання – нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, а таксама дактрынальныя падыходы да сутнасці разглядаемага 
пытання. 

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 і дэталёвае 
даследаванне тактыкі вытворчасці прад'яўлення для апазнання, выяўлены 
асноўныя прававыя і арганізацыйныя праблемы правядзення дадзенага 
следчага дзеяння, прапанаваныя магчымыя шляхі іх рашэння. 

Практычная значнасць. Атрыманыя ў ходзе даследавання вынікі 
могуць прымяняцца ў практычнай дзейнасці следчых органаў, суб'ектамі 
заканадаўчай ініцыятывы ў мэтах падрыхтоўкі змяненняў у заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь.  
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ABSTRACT 
Thesis on the topic 

«Tactics of identification» 
61 pages, 57 sources 

 
Key words: PRESENTATION FOR IDENTIFICATION, 

IDENTIFICATION OF LIVING PERSONS, IDENTIFICATION OF CORPSES, 
IDENTIFICATION OF OBJECTS, IDENTIFICATION BY PHOTO, TACTICS 
OF PRESENTATION FOR IDENTIFICATION. 

The relevance of the research is  due  to  its  theoretical  and  practical  
significance. 

Comprehensive study of the institution of presentation for identification will 
allow us to consider the many discussions that have arisen in the legal literature on 
certain aspects of it, as well as offer new views on these problems. 

The purpose of the work is a comprehensive analysis of the institution of 
presentation for identification in the legislation of the Republic of Belarus and law 
enforcement practice. 

The object of the research is social relations, which are formed during the 
preparation and presentation for identification. 

The subject of the research is the legal acts of the Republic of Belarus, as 
well as doctrinal approaches to the essence of the issue under consideration. 

The structure of the thesis is determined by the tasks set in it and includes 
an introduction, three chapters, conclusion and a list of sources used. 

Scientific novelty. The work carried out a comprehensive and detailed study 
of the tactics of the production of presentation for identification, identified the 
main legal and organizational problems in carrying out this investigative action, 
suggested possible ways to solve them. 

Practical significance. The results obtained in the course of the research can 
be applied in the practical activities of the investigative bodies, the subjects of the 
legislative initiative with a view to preparing changes in the legislation of the 
Republic of Belarus.  
 


