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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация выполнена на 65 страницах. Научной 

основой для проведенного исследования послужил 66 источников. 

Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, СУДЕБНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ВИДЫ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, 

ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления судебного представительства. 

Предметом исследования является понятие судебного 

представительства, осуществление судебного представительства, 

полномочия судебного представителя и их оформление.  

Целью исследования являются изучение понятия, сущностных черт 

судебного представительства, определение ряда проблемных вопросов в 

данной сфере и рассмотрение возможных вариантов их решения, проведение 

комплексного и всестороннего анализа правового регулирования, 

теоретического понимания и практического использования судебного 

представительства.  

Для достижения цели магистерской диссертации были использованы 

действующие нормативные правовые акты, учебные пособия, статьи в 

периодических изданиях, монографии по данной теме.  

Методологичной основой дипломной работы являются общенаучные и 

специальныеметоды познания: описание, сравнение, анализ, синтез, 

аналогия, обобщение, классификация, формально-юридический метод, 

формально-логический метод, историко-правовой метод, системно-

структурный метод. 

Научная значимость работы заключается в развернутом исследовании и 

анализе понятия представительства в гражданском процессе; изучении 

сложившихся в юридической теории мнений о структуре и сущности 

судебного представительства; изучении теоретических и практических 

проблем при применении правовых норм. 

Практическая значимость работы состоит в сопоставлении норм 

законодательства, регулирующих представительство в гражданском 

процессе, с судебной практикой. 

Полученные результаты исследования содержат обобщение мнений по 

проблеме понятия представительства гражданском процессе, а также выводы 

автора работы относительно данной темы.  

 



Автор подтверждает, что приведенный в работе материал правильно и 

объективно отражает исследуемую тему, все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические и правовые положения 

сопровождаются необходимыми ссылками. 



РЭФЕРАТ 
Магістарская дысертацыя выканана на 65 старонках. Навуковай 

асновай для праведзенага даследавання паслужыў 66 крыніцы. 

Ключавы словы: ГРАМАДЗЯНСКІ ПРАЦЭС, СУДОВАЕ 

ПРАДСТАЎНІЦТВА І ЯГО ВІДЫ, АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ СУДОВАГА 

ПРАДСТАЎНІЦТВА, ПАЎНАМОЦТВА СУДОВАГА ПРАДСТАЎНІКА І ІХ 

АФАРМЛЕННЕ. 

Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляюцца грамадскія 

адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе ажыццяўлення судовага прадстаўніцтва. 

Прадметам даследавання з'яўляецца паняцце судовага прадстаўніцтва, 

ажыццяўленне судовага прадстаўніцтва, паўнамоцтвы судовага прадстаўніка 

і іх афармленне. 

Мэтай даследавання з'яўляюцца вывучэнне паняцці, сутнасных рысаў 

судовага прадстаўніцтва, вызначэнне шэрагу праблемных пытанняў у гэтай 

сферы і разгляд магчымых варыянтаў іх вырашэння, правядзенне 

комплекснага і ўсебаковага аналізу прававога рэгулявання, тэарэтычнага 

разумення і практычнага выкарыстання судовага прадстаўніцтва. 

Для дасягнення мэты дадзенай працы былі выкарыстаныя дзеючыя 

нарматыўныя прававыя акты, вучэбныя дапаможнікі, артыкулы ў 

перыядычных выданнях, манаграфіі, дысертацыі навукоўцаў па гэтай тэме. 

Метадалагічнай асновай работы з’яўляюцца агульнанавуковыя 

іспецыяльныя метады пазнання: апісанне, параўнанне, аналіз, сінтэз, 

аналогія, абагульненне, класіфікацыя, фармальна-юрыдычны метад, 

фармальна-лагічны метад, гістарычна-прававы метад, сістэмна-структурны 

метад.  

Навуковая значнасць працы складаецца ў разгорнутым даследаванні і 

аналізе паняцці прадстаўніцтва ў грамадзянскім працэсе; вывучэнні якія 

склаліся ў юрыдычнай тэорыі меркаванняў аб структуры і сутнасці судовага 

прадстаўніцтва; вывучэнні тэарэтычных і практычных праблем пры 

ўжыванні прававых нормаў. 

Практычная значнасць працы складаецца ў супастаўленні нормаў 

заканадаўства, якія рэгулююць прадстаўніцтва ў грамадзянскім працэсе, з 

судовай практыкай. 

Атрыманыя вынікі даследавання ўтрымліваюць абагульненне 

меркаванняў па праблеме паняцці прадстаўніцтва ў грамадзянскім працэсе, а 

таксама высновы аўтара працы адносна дадзенай тэмы. 

Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае даследуемаю тэму, усе запазычаныя з літаратурных 

і іншых крыніц тэарэтычныя і прававыя палажэнні суправаджаюцца 

неабходнымі спасылкамі. 



ABSTRACT 
The reseach is done on 65 pages, 66 sources were used during the writing of 

the work. 

Key words: CIVIL PROCEEDING,  JUDICIAL REPRESENTATION AND 

ITS TYPES, IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL REPRESENTATION, 

THE AUTHORITY OF THE JUDICIAL REPRESENTATIVE AND THEIR 

DESIGN. 

The object of research of this work are the public relations arising in the 

process of exercising judicial representation. 

The subject of the study is the concept of judicial representation, the exercise 

of judicial representation, the powers of the judicial representative and their 

execution. 

The purpose of the study is to conduct a comprehensive and comprehensive 

analysis of legal regulation, theoretical understanding and practical use of judicial 

representation, to identify a number of problematic issues in this area and to 

consider possible options for their solution. 

To achieve the purpose of the thesis, the existing normative legal acts, 

teaching aids, articles in periodicals, monographs on this topic were used. 

General scientific methods of knowledge (description, comparison, analysis, 

synthesis, analogy, generalization, classification) together with special (formal 

legal, statistical, structural, functional methods) were used during the research. 

The obtained results and scientific novelty consist in the fact that due to the 

conducted research a number of problematic issues in the field of judicial 

representation in civil cases that could be considered from the point of view of 

practical understanding were revealed, and also variants of their possible solution 

were offered. 

The obtained results contain the consolidation of views on the problem of 

the judicial representation in civil proceeding, as well as the author's opinion on 

this problem. As a result of the research some proposes on improving the civil 

procedural legislation of the Republic of Belarus related to the problems that 

concerns the concept of judicial representation. 

The author confirms that the material presented in the paper correctly and 

objectively reflects the topic under study, all theoretical and legal positions 

borrowed from literary and other sources are accompanied by the necessary 

references. 
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