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РЕФЕРАТ  
Объём работы: 55 страниц, 52 использованных источников. 

Ключевые слова: ТРЕТЬИ ЛИЦА, ТРЕТЬИ ЛИЦА, ЗАЯВЛЯЮЩИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА, ТРЕТЬИ 

ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА 

ПРЕДМЕТ СПОРА, ВСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ПРОЦЕСС, 

ОБЖАЛОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ОТЛИЧИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ 

СОУЧАСТНИКОВ.  

Объект исследования:  общественные отношения,  возникающие в связи 

с участием третьих лиц в гражданском процессе. 

Цель работы: определить понятие и виды третьих лиц, определить 

особенности их участия в гражданском процессе и анализ соответствующего 

законодательства Республики Беларусь. 

Методология исследования: общенаучные методы (метод индукции и 

дедукции, логический анализ, метод сравнения и сопоставления) и специальные 

юридические методы (правовое моделирование, формально-юридический, 

статистический, сравнительно-правовой и другие). 

         Научная новизна исследования: на основе изучения норм 

гражданского процессуального права Республики Беларусь по вопросам 

привлечения третьих лиц в гражданский процесс автором обоснована 

необходимость изменения ряда действующих норм, которые вносят 

определенные затруднения и вероятность наступления нежелательных 

последствий для участников судопроизводства. В работе обобщена судебная 

практика рассмотрения гражданских споров с участием третьих лиц, 

обосновываются процессуальные ошибки в данной области и представлены 

наиболее вероятные правовые методы их разрешения.   

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы при 

изменении норм Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

в вопросах привлечения третьих лиц в гражданский процесс. 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях, практике и преподавании в высших 

учебных заведениях.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 



 
РЭФЕРАТ 

Аб'ём працы: 55 старонак, 52 выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: ТРЭЦІЯ АСОБЫ, ТРЭЦІЯ АСОБЫ, 

ЗАЯЎЛЯЮШЧЫЯ САМАСТОЙНЫЯ ПАТРАБАВАННІ НА ПРАДМЕТ 

СПРЭЧКІ, ТРЭЦІЯ АСОБЫ, НЕ ЗАЯЎЛЯЎЮШЧЫЯ САМАСТОЙНЫЯ 

ПАТРАБАВАННЯ НА ПРАДМЕТ СПРЭЧКІ, УСТУП ТРЭЦІХ АСОБАЎ У 

ПРАЦЭС, АБСКАРДЖАННЕ ВЫЗНАЧЭННЯЎ, АДРОЗНЕННЕ ТРЭЦІХ 

АСОБАЎ АД САЎДЗЕЛЬНІКАЎ. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць знсувязі 

увудзелам трэціх асоб сограмадзянскім працэсе. 

Мэта працы: вызначыць паняцце і віды трэціх асоб, вызначыць 

асаблівасці іх удзелу ў грамадзянскім працэсе і аналіз адпаведнага 

заканадаўства Рэспублікі эспублікі 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (метад індукцыі і 

дэдукцыі, лагічны аналіз, метад параўнання і супастаўлення) і спецыяльныя 

юрыдычныя метады (прававое мадэляванне, фармальнаненявыяРА, 

статыстычны, параўнальна-прававой і іншыя). 

          Навуковая навізна даследавання: насаснове вывучэння нормаў 

грамадзянскага працэсуальнага рацэсуРэспублікі эспублікінагпытаннях 

прыцягнення трэціх асоб сограмадзянскі працэс аўтарам абгрунтавана 

неабходнасць змены шэрагу дзеючых нормаў, якія ўносяць пэўныя цяжкасці і 

верагоднасць наступлення непажаданых наступстваў астуўдзельнікаў 

судаводства. дапрацы абагульненая багульнепрактыка разгляду грамадзянскіх 

спрэчак прудзелам трэціх асоб, абгрунтоўваюцца працэсуальныя памылкі ў 

дадзенай вобласці і прадстаўлены найбольш верагодныя прававыя метады іх 

дазволу. 

Атрыманыя падчас даследаванняў высновы могуць быць выкарыстаны 

пры змене нормаў Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі 

эспублікінапытаннях прыцягнення трэціх асоб сограмадзянскі працэс. 

Атрыманыя падчас даследаванняў высновы могуць быць выкарыстаны ў 

далейшых навуковых даследаваннях, практыцы і выкладанні ў вышэйшых 

навучальных установах. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем.



 
SUMMARY  

Scope of work: 55 pages, 52 sources used. 

Key words: THIRD PERSONS, THIRD PERSONS, STATEMENT OF 

INDEPENDENT REQUIREMENTS FOR THE SUBJECT OF THE DISPUTE, 

THIRD PERSONS NOT STATEMENT OF INDEPENDENT REQUIREMENTS 

ON THE SUBJECT OF THE DISPUTE, ENTRY OF THIRD PARTIES IN THE 

PROCESS, APPEAL OF DEFINITIONS, DIFFERENCE OF THIRD PARTIES 

FROM THE PARTICIPANTS. 

Object of the study: public relations arising in connection with the 

participation of third persons in the civil process. 

The purpose of the work: to define the concept and types of third persons, to 

determine the features of their participation in the civil process and the analysis of the 

relevant legislation of the Republic of Belarus. 

 Research methodology: general scientific methods (method of induction and 

deduction, logical analysis, comparison and comparison method) and special legal 

methods (legal modeling, formal legal, statistical, comparative legal and others). 

 Scientific novelty of the research: on the basis of the study of the norms of 

the civil procedural law of the Republic of Belarus on the involvement of third 

persons in the civil process, the author substantiates the necessity of changing a 

number of existing norms that introduce certain difficulties and the likelihood of 

occurrence of undesirable consequences for participants in the proceedings. The 

paper summarizes the judicial practice of considering civil disputes with the 

participation of third persons, substantiates procedural errors in this area and presents 

the most probable legal methods for their resolution. 

The findings of the study can be used to change the norms of the Civil 

Procedure Code of the Republic of Belarus in the matter of involving third parties in 

the civil process. 

The findings of the study can be used in further research, practice and teaching 

in higher education. 

The degree work is a self-executed study. 

 
 
 
 

 




