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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа включает в себя введение, три главы, заключение, 

список использованных источников, что в общем объеме составляет  

68 страниц. При выполнении исследования было задействовано 70 

источников. 

Перечень ключевых слов в дипломной работе: АДВОКАТ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ДОВЕРЕННОСТЬ, ОРДЕР, КЛИЕНТ, 

ФАКТЫ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ХОДАТАЙСТВА, ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ, ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ. 

Объектом исследования в данной дипломной работе выступают 

процессуальные отношения, складывающиеся в ходе участия адвоката в 

качестве представителя в гражданском процессе и общественные отношения 

между клиентом и адвокатом до вступления последнего в гражданский 

процесс в качестве представителя. 

Цель данной дипломной работы – определение оснований, содержания 

и сущности участия адвоката в гражданском процессе. 

Задачи исследования состоят в том, чтобы исследовать, сущность и 

значение судебного представительства, осуществляемого адвокатами; 

определить особенности деятельности адвоката в гражданском процессе на 

определенных стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки его к 

судебному разбирательству; изучить особенности участия адвоката в 

судебном разбирательстве в суде 1 инстанции; выработать предложения и 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.  

Методология исследования: системно-структурный, сравнительно-

правовой методы, толкования юридических норм, анализ, синтез и другие. 

В дипломной работе предпринята попытка выявить и проанализировать 

основные проблемы правового регулирования участия адвоката в 

гражданском процессе. В результате проведенного исследования были 

выработаны предложения по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь в отношении формы доверенности, необходимой 

адвокату для участия в гражданском процессе, в отношении истребования 

адвокатом доказательств в форме адвокатского запроса, а также 

относительно сроков ознакомления и возможности принесения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правотворческой деятельности и в дальнейших научных исследованиях.  



РЭФЕРАТ 
  

Дыпломная праца ўключае ў сябе ўводзіны, тры главы, заключэнне, 

спіс выкарыстаных крыніц, што ў агульным аб'ёме складае 68 старонак. Пры 

выкананні даследавання было выкарыстана 70 крыніц. 

Пералік ключавых слоў у дыпломнай працы: АДВАКАТ, 

ПРАДСТАЎНІЦТВА, ПРАДСТАЎЛЕННЕ ІНТАРЭСАЎ, ЮРЫДЫЧНАЯ 

ДАПАМОГА, ДАВЕРАНАСЦЬ, ОРДЭР, КЛІЕНТ, ФАКТЫ, ДОКАЗЫ, 

ХАДАЙНІЦТВЫ, ДАСЛЕДАВАННЕ ДОКАЗАЎ, СУДОВЫЯ СПРЭЧКІ, 

ПРОТКОЛ СУДОВАГА ПАСЯДЖЭННЯ. 

Аб'ектам даследавання ў дадзенай дыпломнай працы выступаюць 

працэсуальныя адносіны, якія складваюцца ў ходзе ўдзелу адваката ў якасці 

прадстаўніка ў грамадзянскім працэсе і грамадскія адносіны паміж кліентам і 

адвакатам да ўступлення апошняга ў грамадзянскі працэс у якасці 

прадстаўніка. 

Мэта дадзенай дыпломнай працы – вызначэнне падстаў, зместу і 

сутнасці ўдзелу адваката ў грамадзянскім працэсе. 

Задачы даследавання складаюцца ў тым, каб даследаваць, сутнасць і 

значэнне судовага прадстаўніцтва, якое ажыццяўляецца адвакатамі; 

вызначыць асаблівасці дзейнасці адваката ў грамадзянскім працэсе на 

пэўных стадыях ўзбуджэння грамадзянскай справы і падрыхтоўкі яго да 

судовага разбору; вывучыць асаблівасці ўдзелу адваката ў судовым разглядзе 

ў судзе 1 інстанцыі; выпрацаваць прапановы і рэкамендацыі па ўдасканаленні 

дзеючага заканадаўства. 

Метадалогія даследавання: сістэмна-структурны, параўнальна-

прававой метады, тлумачэння юрыдычных нормаў, аналіз, сінтэз і іншыя. 

У дыпломнай працы зроблена спроба выявіць і прааналізаваць 

асноўныя праблемы прававога рэгулявання ўдзелу адваката ў грамадзянскім 

працэсе. У выніку праведзенага даследавання былі выпрацаваны прапановы 

па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь у дачыненні да формы 

даверанасці, неабходнай адвакату для ўдзелу ў грамадзянскім працэсе, у 

дачыненні да выпатрабавання доказаў адвакатам у форме адвакацкага 

запыту, а таксама адносна тэрмінаў азнаямлення і магчымасці прынясення 

заўваг на пратакол судовага паседжання. 

Атрыманыя ў ходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны 

ў праватворчай дзейнасці і ў далейшых навуковых даследаваннях. 

 

 

 



SUMMARY 
 

The diploma includes an introduction, three chapters, conclusion, list of used 

sources, which in total is68pages. When doing research involved 70 sources. 

A list of key words in the research paper: LAWYER, REPRESENTATION, 

REPRESENTATION, LEGAL ASSISTANCE, power of ATTORNEY, ORDER, 

CUSTOMER, FACTS, EVIDENCE, PETITIONS, RESEARCH EVIDENCE, and 

JUDICIAL DEBATE, PROTCOL TRIAL. 

The object of the study in this thesis are procedural relations that develop 

during the participation of a lawyer as a representative in the civil process and 

social relations between the client and the lawyer before the entry of the latter into 

the civil process as a representative. 

The aim of this thesis – determining the basis of the content and nature of 

the involvement of a lawyer in civil proceedings. 

The objectives are to investigate the nature and significance of the legal 

representation provided by lawyers; to determine the features of the lawyer's 

activities in the civil process at certain stages of civil proceedings and its 

preparation for trial; to study the features of the lawyer's participation in the trial in 

the court of first instance; to develop proposals and recommendations for 

improving the current legislation. 

Research methodology: system-structural, comparative legal methods, 

interpretation of legal norms, analysis, synthesis and others. 

The diploma attempts to identify and analyze the main problems of legal 

regulation of the participation of a lawyer in the civil process. As a result of the 

study, proposals were developed to improve the legislation of the Republic of 

Belarus with regard to the form of power of attorney necessary for a lawyer to 

participate in the civil process, with regard to the collection of evidence by a 

lawyer in the form of a lawyer's request, as well as the timing of acquaintance and 

the possibility of making comments on the 

The findings of the study can be used in law-making activities and further 

research. 
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