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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа включает 70 страниц, 87 источников. 

Ключевые слова: НЕУСТОЙКА, УБЫТКИ, ВЗЫСКАНИЕ, 

УМЕНЬШЕНИЕ НЕУСТОЙКИ, КАРАТЕЛЬНАЯ НЕУСТОЙКА, АНГЛО-

САКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, ЗАРАНЕЕ ОЦЕНЕННЫЕ УБЫТКИ, ВИДЫ 

НЕУСТОЙКИ.  

Цель исследования: выявить особенности неустойки в англо-саксонской и 

романо-германской правовых системах, а также определить положения, 

являющиеся наиболее эффективными и прогрессивными в каждой из 

указанных правовых систем. 

Методы исследования: описательный метод, сравнительный метод, метод 

изучения и обобщения, метод моделирования.  

Материал исследования: нормативные правовые акты государств романо-

германской правовой системы, в том числе Республики Беларусь, 

регулирующие институт неустойки и убытков, прецедентное право Англии, 

регулирующее институт неустойки и убытков, доктринальные источники 

романо-германской и англо-саксонской правовых систем. 

Объектом исследования является институт неустойки в романо-

германской и англо-саксонской правовых системах.  

Предметом исследования являются национальные нормативные 

правовые акты, международные договоры и соглашения, доктрина романо-

германской и англо-саксонской правовых систем, а также прецедентное право 

Англии и судебные решения Республики Беларусь.  

Научная новизна определяется тем, что в исследовании выделены 

основные различия в понимании института неустойки в различных правовых 

системах в современности. 

В процессе работы раскрыты основные понятия, характеризующие 

институт неустойки, выделены ее виды, а также отмечены особенности ее 

взыскания в англо-саксонской и романо-германской правовых системах. 

Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут использоваться в качестве руководства при включении в 

договор, подчиненный праву страны англо-саксонской (Англии) и романо-

германской (Республика Беларусь) правовых систем, а также при взыскании 

неустойки по праву вышеуказанных государств.  

  

 

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа ўключае 70 старонак, 87крыніц. 

Ключавыя словы: НЯўСТОЙКА, СТРАТЫ, СПАГНАННЕ, 

ПАМЯНШЭННЕ НЯўСТОЙКI, КАРНАЯ НЯўСТОЙКА, АНГЛА-

САКСОНСКАЯ ПРАВАВАЯ СIСТЭМА, РАМАНА-ГЕРМАНСКАЯ 

ПРАВАВАЯ СIСТЭМА, ЗАГАДЗЯ АЦЭНЕНЫЯ СТРАТЫ, ВIДЫ 

НЯўСТОЙКI. 

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці няўстойкі ў англа-саксонскай і 

рамана-германскай прававых сістэмах, а таксама вызначыць становішча, якія 

з'яўляюцца найбольш эфектыўнымі і прагрэсіўнымі ў кожнай з названых 

прававых сістэм. 

Метады даследавання: апісальны метад, параўнальны метад, метад 

вывучэння і абагульнення, метад мадэлявання.  

Матэрыял даследавання: нарматыўныя прававыя акты дзяржаў рамана-

германскай прававой сістэмы, у тым лiку Рэспублiкi Беларусь, якія рэгулююць 

інстытут няўстойкі і страт, прэцэдэнтнае права Англіі, якое рэгулюе інстытут 

няўстойкі і страт, дактрынальныя крыніцы рамана-германскай і англа-

саксонскага прававых сістэм. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца інстытут няўстойкі ў рамана-

германскай і англа-саксонскага прававых сістэмах. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца нацыянальныя нарматыўныя 

прававыя акты, міжнародныя дагаворы і пагадненні, дактрына рамана-

германскай і англа-саксонскага прававых сістэм, а таксама прэцэдэнтнае права 

Англіі і судовыя рашэнні Рэспублікі Беларусь. 

Навуковая навізна вызначаецца тым, што ў даследаванні вылучаныя 

асноўныя адрозненні ў разуменні інстытута няўстойкі ў розных прававых 

сістэмах у сучаснасці. 

У працэсе работы раскрыты асноўныя паняцці, якія характарызуюць 

інстытут няўстойкі, вылучаны яе віды, а таксама адзначаны асаблівасці яе 

спагнання ў англа-саксонскага і рамана-германскай прававых сістэмах. 

Галіна магчымага практычнага выкарыстання: вынікі даследавання 

могуць выкарыстоўвацца ў якасці кіраўніцтва пры ўключэнні ў дагавор, 

падначалены праву краіны англа-саксонскай (Англіі) і рамана-германскай 

(Рэспубліка Беларусь) прававых сістэм, а таксама пры спагнанні няўстойкі па 

праве вышэйзгаданых дзяржаў. 

  



ABSTRACT 

 

Thesis: 70 pages, 87 sources. 

Key words: PENALTY, DAMAGES, RECOVERY, REDUCTION OF 

PENALTY, RETRIBUTORY PENALTY, ANGLO-SAXON LEGAL SYSTEM, 

ROMANO-GERMANIC LEGAL SYSTEM, LIQUID DAMAGES, TYPES OF 

PENALTY.  

The purpose of the research: to find out the peculiarities of the forfeit in the 

Anglo-Saxon and Romano-German legal systems, as well as to determine the 

provisions that are most effective and progressive in each of these legal systems. 

Research methods: descriptive method, comparative method, method of 

studying and generalization, method of modeling. 

Research material: legal acts of the states of the Romano-German legal 

system, including the Republic of Belarus, regulating the institution of forfeit and 

damages, the case law of England, regulating the institution of penalty and damages, 

doctrinal sources of Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems. 

The object of the research is the institution of penalties in the Romano-

Germanic and Anglo-Saxon legal systems.  

The subject of the research are domestic legal acts, international treaties and 

agreements, the doctrine of the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems, 

as well as the case law of England and judicial decisions of the Republic of Belarus. 

The scientific novelty is defined by the fact that the study identifies the main 

differences in the understanding of the institution of penalties in various legal 

systems in modern time. 

In the course of the research the basic concepts describing the institution of the 

penalty are disclosed, its types are singled out, and features of its recovery in the 

Anglo-Saxon and Romano-German legal systems are noted. 

This research could be used as a guide for inclusion in the treaty, which is 

governed by the law of the country of Anglo-Saxon (England) and Romano-German 

(Republic of Belarus) legal systems, as well as for recovery of penalties under the law 

of abovementioned states. 


