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РЕФЕРАТ 

Тема дипломной работы: «Правовое регулирование возникновения и 

прекращения прав граждан на земельные участки». 

Объём работы: 76 страниц, 63 использованных источника. 

Ключевые слова: ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ, 

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДА, НАСЛЕДОВАНИЕ, АУКЦИОН, 

ЗАЩИТА. 

Объект исследования: комплекс общественных отношений, которые 

складываются в процессе правового регулирования возникновения и 

прекращения прав на земельные участки. 

Цель работы: исследование правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в процессе возникновения и 

прекращения прав на земельные участки, и выработке на основе проведенного 

анализа направлений совершенствования данных правовых норм. 

Методы исследования: общенаучные методы (исторический, 

диалектический, сравнительный анализ и другие) и специальные юридические 

методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический 

метод и другие). 

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята 

попытка выявить и проанализировать основные проблемы правового 

регулирования законодательства Республики Беларусь, касающегося 

возникновения, изменения и прекращения прав граждан на земельные 

участки, которые связаны с быстрым обновлением законодательства, 

регулирующего права граждан на земельные участки, усложнением 

механизма их распределения и другими причинами. В результате 

проведенного исследования были выработаны следующие предложения: 

включить земельные сервитуты в перечень прав на землю, на которых участки 

могут находиться у землепользователей, закрепленный в ст. 3 КоЗ, исключив 

указания на них из ч.1 этой статьи; предложено внести изменения в ст. 5 КоЗ 

касательно мер по реализации ограничений либо обременений прав на 

земельные участки; уточнить положение ст. 22, 71 КоЗ, определяющих в 

общей форме способы участия граждан в рассмотрении вопросов, 

затрагивающих их права и законные интересы, и меры защиты прав 

землепользователей; закрепить в КоЗ основания установления прекращения 

ограничения и обременения прав на земельные участки.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 



РЭФЕРАТ 
 

Тэма дыпломнай работы: «Прававое рэгуляванне ўзнікнення і 

спынення праў грамадзян на зямельныя ўчасткі». 

Аб'ём працы: 76 старонак, 63 скарыстаныя крыніцы. 

Ключавыя словы: ЗЯМЕЛЬНЫЯ АДНОСІНЫ, ПРАВАВОЕ 

РЭГУЛЯВАННЕ, УЗНІКНЕННЕ ПРАВА, СПЫНЕННЕ ПРАЎ, ПРЫВАТНАЯ 

МАЁМАСЦЬ, АРЭНДА, ПРАВА НА СПАДЧЫНУ, АЎКЦЫЁН, АБАРОНА. 

Аб'ект даследавання: комплекс грамадскіх адносін, якія складваюцца 

ў працэсе прававога рэгулявання ўзнікнення і спынення правоў на зямельныя 

ўчасткі. 

Мэта работы: даследаванне прававых нормаў, якія рэгулююць 

грамадскія адносіны, што складваюцца ў працэсе ўзнікнення і спынення 

правоў на зямельныя ўчасткі, і выпрацоўка на аснове праведзенага аналізу 

напрамкаў удасканалення дадзеных прававых нормаў. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (гістарычны, 

дыялектычны, параўнальны аналіз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя 

метады (параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны, статыстычны метад і 

іншыя). 

Навуковая навізна даследавання: ў дыпломнай працы зроблена 

спроба выявіць і прааналізаваць асноўныя праблемы прававога рэгулявання 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія датычацца ўзнікнення, змянення i 

спынення правоў грамадзян на зямельныя ўчасткі, што звязана з хуткім 

абнаўленнем заканадаўства, якое рэгулюе права грамадзян на зямельныя 

ўчасткі, ускладненнем механізму іх размеркавання і іншымі прычынамі. У 

выніку праведзенага даследавання былі выпрацаваны наступныя прапановы: 

уключыць зямельныя сэрвітуты ў пералік правоў на зямлю, на якіх ўчасткі 

могуць знаходзіцца ў землекарыстальнікаў, што замацавана ў арт. 3 КоЗ, за 

выключэннем ўказанняў на іх з ч.1 гэтага артыкула; прапанавана ўнесці змены 

ў арт. 5 КоЗ, што датычыцца мераў па рэалізацыі абмежаванняў альбо 

абцяжаранняў правоў на зямельныя ўчасткi; удакладніць палажэнні арт. 22, 71 

КоЗ, якія вызначаюць у агульнай форме спосабы ўдзелу грамадзян у разглядзе 

пытанняў, што закранаюць іх правы і законныя інтарэсы, і меры абароны 

правоў землекарыстальнікаў; замацаваць у КоЗ падставы для спынення 

абмежаваняў і абцяжарвання правоў на зямельныя ўчасткі. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 
 


