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Реферат 

 

Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. Объем работы – 49 страниц. 

Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ДОГОВОРНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО,  

ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

Объектом исследования данной дипломной работы выступают 

общественные отношения, которые складываются при оказании судебным 

представителем правовой помощи и обеспечении защиты интересов 

представляемых им лиц. 

Целью настоящего исследования является раскрытие понятия судебного 

представительства в гражданском судопроизводстве, изучение его видов, 

процессуального статуса судебного представителя и оформления его 

полномочий, а также выявление основных недостатков института 

представительства в гражданском процессуальном законодательстве и поиск 

путей их решения. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы,  такие  как индукция,  дедукция,  анализ,  синтез.  Кроме того 

применялись также сравнительно-правовой, историко-правовой,  формально-

логический, комплексный и метод сравнительного анализа. 

В результате исследования по теме дипломной работы выявлены 

основные подходы к пониманию судебного представительства,  

проанализированы дискуссионные вопросы, касающиеся закрытого перечня 

лиц,  которые  могут быть представителями в суде, места судебного 

представителя в гражданском процессе, проведен анализ каждого вида 

представительства и его особенностей, рассмотрены основные полномочия 

судебных представителей,  порядок  их оформления. 

Все выводы и предложения,  сделанные  в  настоящей  дипломной  

работе, являются результатом самостоятельного научного исследования,  а 

заимствованные из литературы и других источников положения 

сопровождаются ссылками на их авторов. 



 

Рэферат 

 

Сапраўдная дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трοх глаў, 

заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. Аб'ём працы – 49 старонак. 

Ключавыя словы: ГРАМАДЗЯНСКІ ПРАЦЭС,  ПРАДСТАЎНІЦТВА, 

ДАМОЎНАЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА, ЗАКОННАЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА, 

АФІЦЫЙНАЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА, ДАВЕРАНАСЦЬ, ПАЎНАМОЦТВЫ 

ПРАДСТАЎНІКА. 

Аб'ектам даследавання дадзенай дыпломнай працы выступаюць 

грамадскія адносіны, якія складваюцца пры аказанні судовым прадстаўніком 

прававой дапамогі і забеспячэнні найбольш поўнай абароны інтарэсаў 

прадстаўляемых ім асоб. 

Мэта гэтага даследавання з'яўляецца раскрыццё паняцці судοвага 

прадстаўніцтва ў грамадзянскім судаводстве, вывучэнне яго відаў, 

працэсуальнага статусу судовага прадстаўніка і афармлення яго паўнамοцтваў, 

а таксама выяўленне асноўных недахопаў інстытута прадстаўніцтва ў 

грамадзянскім працэсуальным заканадаўстве і пοшук шляхοў іх вырашэння. 

Метадалагічную аснοву даследавання склалі агульнанавуковыя метады, 

такія як індукцыя, дэдукцыя, аналіз, сінтэз. Акрамя таго ўжываліся таксама 

параўнальна-прававοй, гістοрыка-прававой, фармальна-лагічны, кοмплексны і 

метад параўнальнага аналізу. 

У выніку даследавання па тэме дыпломнай працы выяўлены асноўныя 

падыходы да разумення судοвага прадстаўніцтва, прааналізаваны дыскусійныя 

пытанні, якія тычацца закрытага пераліку асоб, якія могуць быць 

прадстаўнікамі ў судзе, месцы судовага прадстаўніка ў грамадзянскім працэсе, 

праведзены аналіз кожнага выгляду прадстаўніцтва і яго асаблівасцяў, 

разгледжаны асноўныя паўнамоцтвы судовых прадстаўнікоў, парадак іх 

афармлення.  

Усе выснοвы і прапанοвы, зрοбленыя ў гэтай дыпломнай працы, 

з'яўляюцца вынікам самастοйнага навукοвага даследавання, а запазычаныя з 

літаратуры і іншых крыніц палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 


