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РЕФЕРАТ 
 

Объём дипломной работы: 56 страниц, 2 главы, 74 использованных 

источника. 

Ключевые слова: АЛИМЕНТЫ, ИСТЕЦ, ОТВЕТЧИК, ВОЗБУЖДЕНИЕ 

ДЕЛА, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА, ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ, 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

Объект исследования: гражданские процессуальные правоотношения, 

складывающиеся в процессе возбуждения и рассмотрения дел о взыскании 

алиментов. 

Цель работы: разработка теоретических положений, направленных на 

повышение эффективности применения законодательства, регулирующего 

порядок возбуждения и рассмотрения дел о взыскании алиментов в Республике 

Беларусь, исследование зарубежного опыта правового регулирования 

рассмотрения дел о взыскании алиментов, а также формирование на основании 

доктринальных источников и правоприменительной практики предложений по 

совершенствованию действующего законодательства Республики Беларусь. 

Методологическую основу работы составляют применяемые в 

юридической науке и смежных с ней других науках методы исследования: 

общие приемы и законы логики (анализ, синтез, систематизация и др.); 

сравнительно-правовой метод; структурно-системный метод; формально-

юридический метод. 

Результатом проведенного исследования являются выводы о наличии 

пробелов в правовом регулировании порядка возбуждения и рассмотрения дел 

о взыскании алиментов в Республике Беларусь. На основании изучения 

нормативной правовой базы, правоприменительной практики и доктринальных 

взглядов были даны предложения по их устранению. 

Новизна дипломной работы: работа является комплексным 

исследованием порядка возбуждения и рассмотрения гражданских дел о 

взыскании алиментов, выполненным путем анализа данного института как с 

позиции законодательства Республики Беларусь, так и с точки зрения стран 

ближнего и дальнего зарубежья, предложены изменения и дополнения в 

законодательство Республики Беларусь. 

Рекомендации по внедрению: результаты исследования могут быть 

использованы при внесении изменений и дополнений в действующее 

законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран путем издания 

соответствующих актов законодательства. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 

и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные 



из литературных и других источников теоретические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 



 
РЭФЕРАТ 

 

Аб'ём дыпломнай працы: 56 старонак, 2 главы, 74 выкарыстаныя 

крыніцы. 

Ключавыя словы: АЛІМЕНТЫ, ПАЗОЎНІК, АДКАЗНІК, 

УЗБУДЖЭННЕ СПРАВЫ, ПАРАДАК РАЗГЛЯДУ СПРАВЫ, ПРАДМЕТ 

ДАКАЗВАННЯ, СУДОВАЯ ПРАКТЫКА. 

Аб'ект даследавання: грамадзянскія працэсуальныя праваадносіны, якія 

складваюцца ў працэсе ўзбуджэння і разгляду спраў аб спагнанні аліментаў. 

Мэта працы: распрацоўка тэарэтычных палажэнняў, накіраваных на 

павышэнне эфектыўнасці прымянення заканадаўства, якое рэгулюе парадак 

ўзбуджэння і разгляду спраў аб спагнанні аліментаў у Рэспубліцы Беларусь, 

даследаванне замежнага досведу прававога рэгулявання разгляду спраў аб 

спагнанні аліментаў, а таксама фарміраванне на падставе дактрынальныя 

крыніц і правапрымяняльнай практыкі прапаноў па ўдасканаленню дзеючага 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 

Метадалагічную аснову працы складаюць прымяняемыя ў юрыдычнай 

навуцы і сумежных з ёй іншых навуках метады даследавання: агульныя 

прыёмы і законы логікі (аналіз, сінтэз, сістэматызацыя і інш.); параўнальна-

прававой метад; структурна-сістэмны метад; фармальна-юрыдычны метад. 

Вынікам праведзенага даследавання з'яўляюцца высновы аб наяўнасці 

прабелаў у прававым рэгуляванні парадку ўзбуджэння і разгляду спраў аб 

спагнанні аліментаў у Рэспубліцы Беларусь. На падставе вывучэння 

нарматыўнай прававой базы, правапрымяняльнай практыкі і дактрынальныя 

поглядаў былі дадзены прапановы па іх ліквідацыі. 

Навізна дыпломнай працы: праца з'яўляецца комплексным даследаваннем 

парадку ўзбуджэння і разгляду грамадзянскіх спраў аб спагнанні аліментаў, 

выкананым шляхам аналізу дадзенага інстытута як з пазіцыі заканадаўства 

Рэспублікі Беларусь, так і з пункту гледжання краін блізкага і далёкага 

замежжа, прапанаваныя змены і дапаўненні ў заканадаўства Рэспублікі 

Беларусь. 

Рэкамендацыі па ўкараненні: вынікі даследавання могуць быць вы ка-

карысталіся пры унясенні змяненняў і дапаўненняў у дзеючае заканадаўства 

Рэспублікі Беларусь і замежных краін шляхам выдання адпаведных актаў 

заканадаўства. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 



 



 
SUMMARY 

 
The volume of the thesis: 56 pages, 2 chapters, 74 references. 

Key words: ALIMENTS, LIFE, RESPONDER, EXCITATION OF A CASE, 

PROCEDURE OF CONSIDERATION OF A CASE, SUBJECT OF PROOF, 

JUDICIAL PRACTICE. 

The object of the research: civil procedural legal relations that are formed in 

the process of initiation and consideration of alimony cases. 

Purpose of the work: development of theoretical provisions aimed at 

increasing the effectiveness of the application of legislation regulating the procedure 

for initiating and considering cases of alimony in the Republic of Belarus, studying 

foreign experience in legal regulation of the consideration of alimony cases, as well 

as forming proposals on the basis of doctrinal sources and law enforcement practice 

improvement of the current legislation of the Republic of Belarus. 

The methodological basis of the work consists of research methods applied in 

legal science and other sciences related to it: general techniques and laws of logic 

(analysis, synthesis, systematization, etc.); comparative legal method; structural 

system method; formal legal method. 

The result of the study is the conclusions about the presence of gaps in the 

legal regulation of the procedure for initiating and considering cases on the recovery 

of alimony in the Republic of Belarus. Based on a study of the regulatory framework, 

law enforcement practice and doctrinal views, suggestions were made for their 

elimination. 

The novelty of the thesis: the work is a comprehensive study of the procedure 

for initiating and examining civil cases for the recovery of alimony, performed by 

analyzing this institute both from the standpoint of the legislation of the Republic of 

Belarus and from the point of view of the countries of near and far abroad, proposed 

changes and amendments to the legislation of the Republic of Belarus. 

Recommendations for implementation: the results of the study can be used 

to make changes and additions to the current legislation of the Republic of Belarus 

and foreign countries by issuing relevant legislation. 

The author of the work confirms that the material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the object under study, and all the theoretical concepts 

and concepts borrowed from literature and other sources are accompanied by 

references to their authors. 

 




