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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа включает 79 страниц, 63 источника, 5 приложений. 

Ключевые слова: Суд ЕАЭС, Статут Суда ЕАЭС, Регламент Суда, 

таможенное законодательство, таможенная составляющая, таможенное дело, 

таможенное регулирование, классификация, спор по заявлению. 

Цель исследования: изучить правовое положение Суда ЕАЭС при 

обеспечении единообразного применения государствами-членами и органами 

ЕАЭС актов таможенного законодательства ЕАЭС и внести предложения по 

совершенствованию функционирования рассматриваемого судебного органа. 

Методы исследования: исторический, сравнительно-правовой, 

статистический анализ, обобщения. 

Объект исследования: Суд ЕАЭС и принимаемые им правовые акты.  

Предмет исследования: деятельность Суда ЕАЭС по разрешению споров 

и предоставлению разъяснений норм законодательства ЕАЭС в целом и по 

таможенным вопросам в частности. 

Полученные результаты, их новизна и область возможного 

практического применения. Итогом дипломной работы стали рекомендации по 

практическому применению результатов исследования, способствующие 

совершенствованию функционирования Суда ЕАЭС, повышению 

эффективности функционирования органов ЕАЭС, а также таможенных 

органов государств-членов, и, как следствие, уровня национальной и 

экономической безопасности Республики Беларусь и государств-участников 

ЕАЭС и их благосостояния.  

Реализация внесенных  предложений будет способствовать увеличению 

значимости роли деятельности Суда ЕАЭС в целом и для таможенного дела в 

частности. В дальнейшем итоги работы также могут быть использованы при 

проведении фундаментальных исследований по данной теме, подготовке 

учебных пособий и лекционных курсов. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Материалы, представленные в настоящей дипломной работе, успешно прошли 

апробацию в среде научной общественности в ходе трех научных конференций 

и республиканского конкурса. Опубликовано шесть статей в научных 

сборниках. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа ўключае 79 старонак, 63 крынiцы, 5 дадаткаў. 

Ключавыя словы: Суд ЕАЭС, Статут Суда ЕАЭС, Рэгламент Суда, 

мытнае заканадаўства, мытная састаўляючая, мытная справа, мытнае 

рэгуляванне, класіфікацыя, спрэчкі паводле заявы.  

Мэта даследавання: даследаваць прававое становішча Суда ЕАЭС пры 

забяспечанні аднастайнага прымянення дзяржавамі-членамі і органамі ЕАЭС 

актаў мытнага заканадаўства ЕАЭС і ўнесці прапановы па ўдасканаленні 

функцыянавання разглядаемага судовага органа. 

Метады даследавання: гістарычны, параўнальна-прававы, статыстычны 

аналіз, абагульнення. 

Аб’ект даследавання: Суд ЕАЭС і прынімаемыя ім пававыя акты.  

Прадмет даследавання: дзейнасць Суда ЕАЭС па вырашэнні спрэчак і  

прадастаўленні тлумачэнняў нормаў заканадаўства ЕАЭС у цэлым і па мытных 

пытаннях у прыватнасці. 

Атрыманыя вынікі, іх навізна і галіна магчымага практычнага 

выкарыстання. Вынікам дыпломная працы сталі рэкамендацыі па практычнаму 

выкарыстанню вынікаў даследавання, якія спрыяюць удасканаленню 

функцыянавання Суда ЕАЭС, павышенню эфектыўнасці функцыянавання 

органаў ЕАЭС, а таксама мытных органаў дзяржаў-членаў, і, як следства, 

узроўня нацыянальнай і эканамічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і дзяржаў-

членаў ЕАЭС і іх дабрабыту.  

Рэалізацыя ўнесеных прапаноў будзе спрыяць павелічэнню значнасці ролі 

дзейнасці Суда ЕАЭС у цэлым і для мытнай справы ў прыватнасці. У 

дальнейшым вынікі працы таксама могуць быць выкарастаны падчас 

правядзення фундаментальных даследаванняў па дадзенай тэме, падрыхтоўкі 

навучальных дапаможнікаў і лекцыйных курсаў. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Матэрыялы, 

прадстаўленыя ў сапраўднай дыпломный працы, паспяхова прайшлі апрабацыю 

ў асяроддзі навуковай супольнасці падчас трох навуковых канферэнцый і 

рэспубліканскага конкурсу. Апублікавана шэсць артыкулаў у навуковых 

зборніках. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Thesis: 79 pages, 63 sources, 5 appendixes. 

Key words: the CEEU, Statute of the CEEU, Rules of procedure of the CEEU, 

customs legislation, customs component, customs affairs, customs regulation, 

classification, legal case on application.  

The purpose of the thesis: to study the legal state of the CEEU while ensuring 

the uniform application of the EEU customs legislation acts by the member-states and 

bodies of the EEU and to make improvement proposals on functioning of the CEEU.  

Research methods: historical, comparative legal, statistical analysis, 

generalisation. 

The object of the research: the CEEU and legal acts that it creates.  

The subject of the research: the activities of the CEEU aimed at the settlement 

of disputes and interpretation of the EEU statutory regulations in general and customs 

legislation in particular. 

The results of the work, their novelty and field of possible practical 

application. The results of the  thesis are the recommendations on practical 

implementation of this research results that will definitely lead to the performance 

improvement of the EEU bodies, including the CEEU and member-states’ customs 

authorities, and, as a result, to national and economic security upgrade of the 

Republic of Belarus and of the EEU member-states and their prosperity.  

The implementation of the proposals will increase the importance of the CEEU 

activities role in general and, in particular, for customs affairs. In the future, the 

results of the work can be used during conducting basic research on this topic, during 

the development of learning guides and lecture courses.  

Authenticity of the materials and the results of the diploma work. The materials 

presented in this thesis have received approval in the scientific community during 

three scientific conferences and the republican competition. Six articles were 

published in collections of scientific articles. 

 

 


