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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность магистерской диссертации заключается в наличии
дискуссии по поводу процессуального положения прокурора в гражданском
процессе, возникновении спорных вопросов на практике, необходимости
совершенствования действующего законодательства и деятельности
прокуратуры. Данная проблематика имеет теоретическое и прикладное
значение.

Объем работы – 69 страниц. Использовано 77 источников и 2
приложения.

Ключевые слова: ПРОКУРОР, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, СУД,
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС,
ПОЛНОМОЧИЯ, ФОРМЫ УЧАСТИЯ, ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, МНЕНИЕ
ПРОКУРОРА, КАССАЦИОННЫЙ ПРОТЕСТ.

Объект исследования: процессуальные нормы, регулирующие участие
прокурора в гражданском процессе, и их конкретизация в приказах
Генерального прокурора, положения, сформулированные в практике общих
судов, прокуратуры, Европейского Суда по правам человека, а также
научные труды отечественных и зарубежных ученых по теме.

Предмет – правовая природа прокурора как участника гражданского
процесса, сущность участия прокурора при рассмотрении гражданских дел,
возможности совершенствования законодательства и практики.

Цели работы: комплексное исследование участия прокурора в
гражданском процессе, а также внесение предложений по
совершенствованию законодательства и деятельности органов прокуратуры.

Результаты исследования и их новизна: разработка теоретико-
прикладных положений об участии прокурора в гражданском процессе,
определение форм участия прокурора в рассмотрении гражданских дел,
проведение сравнительно-правового исследования законодательства
государств-участников СНГ по теме, внесение предложений по изменению
законодательства, направленных на повышение результативности
деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве.

Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается
использованием научных методов познания, приведенным списком
источников и ссылками на них в основной части работы.



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКА РАБОТЫ

Актуальнасць магістэрскай дысертацыі заключаецца ў наяўнасці
дыскусіі аб працэсуальным становішчы пракурора ў грамадзянскім працэсе,
узнікненні спрэчных пытанняў на практыцы, неабходнасці ўдасканалення
дзеючага заканадаўства і дзейнасці пракуратуры. Дадзеная праблематыка мае
тэарэтычнае і практычнае значэнне.

Аб’ём работы – 69 старонак. Выкарастана 77 крыніцы і 2 дадатка.
Ключавыя словы: ПРАКУРОР, ПРАКУРОРСКІ НАГЛЯД, СУД,

ГРАМАДЗЯНСКІ ПРАЦЭС, ПРАЦЭСУАЛЬНЫ СТАТУС,
ПАЎНАМОСТВА, ФОРМЫ ЎДЗЕЛУ, ЗЫСКАВАЯ ЗАЯВА, МЕРКАВАННЕ
ПРАКУРОРА, КАСАЦЫЙНЫ ПРАТЭСТ.

Аб’ект даследавання: працэсуальныя нормы, якія рэгулююць удзел
пракурора ў грамадзянскім працэссе, і іх канкрэтызацыя ў загадах
Генеральнага пракурора, палажэнні, сфармуляваныя ў практыцы агульных
судоў, пракуратуры, Еўрапейская суда па правам чалавека, а таксама
навуковыя працы айчынных і замежных вучоных па тэме.

Прадмет – прававая прырода пракурора як удзельніка грамадзянскага
працэса, сутнасць удзелу пракурора пры разглядзе грамадзянскіх спраў,
магчымасці ўдасканалення заканадаўства і практыкі.

Мэты работы: комплекснае даследаванне ўдзелу пракурора ў
грамадзянскім працэсе, а таксама ўнясенне прапаноў аб удасканаленні
заканадаўства і дзейнасці органаў пракуратуры.

Вынікі даследавання і іх навізна: распрацоўка тэарэтычна-практычных
палажэнняў аб удзелу пракурора ў грамадзянскім працэсе, вызначэнне
формаў удзелу пракурора ў разглядзе грамадзянскіх спраў, правядзенне
параўнальна-прававога даследавання заканадаўства дзяржаў-удзельнікаў
СНД па тэме работы, унясенне прапаноў па змяненню заканадаўства,
накіраваных на павышэнне выніковасці дзейнасці пракурора ў грамадзянскім
судаводстве.

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца
выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеным спісам крыніц і
спасылкамі на іх у асноўнай частцы работы.



A GENERAL CHARACTERISTIC OF THE WORK

Actuality of the master`s dissertation is included in discussion about
procedural position of the prosecutor in civil proceeding, emergence contentious
issues in practice, the need to improve legislation and activity of the prosecutor.
This problem has a great theoretical and practical importance.

The content of the work is 69 pages with 77 sources and 2 apps to be used.
Keywords: PROSECUTOR, PROSECUTORIAL SUPERVISION, COURT,

CIVIL PROCEEDING, PROCEDURAL STATUS, COMPETENCY, FORMS OF
PARTICIPATION, SUIT, PROSECUTOR`S OPINION, CASSATION
PROTEST.

The object of  the research is procedural rules regulating participation of the
prosecutor in civil proceeding, and their concretization in orders of the General
prosecutor, the positions laid down in the practice of general courts, prosecutor`s
office,  the  European  Court  of  Human  Rights  and  also  scientific  works  of  native
and foreign scholars on the topic.

 The subject is the legal nature of the prosecutor as a participant of civil
proceeding, the essence of the prosecutor`s participation in civil cases, the
possibility of improving the legislation and practice.

The work`s goals are comprehensive research of the prosecutor`s
participation in civil proceeding with proposals for improvement of the existing
legislation and prosecutor activity.

Results and novelty: development of theoretical and applied positions about
the prosecutor`s participation in civil proceeding, determine forms of prosecutor`s
participation in civil cases, comparative law research of the legislation of the
States-participants of the CIS on the topic, proposing to change the legislation,
aimed at improving efficiency the prosecutor`s participation in civil proceeding.

Reliability of materials and results of the research is confirmed by using
scientific methods of knowledge, given list of sources and references to them in the
main body of the work.
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