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 Изучение законотворческой деятельности Верховного Совета БССР в 
современных условиях представляет большой интерес. Это обусловлено и теми 
процессами, которые происходят в политической, экономической и социальной 
сферах Республики Беларусь. Их развитие либо, наоборот, торможение зависят 
во многом от эффективности работы законодательного органа республики. 
 Цель исследования: анализ нормотворческой деятельности Верховного 
Совета БССР. 
 Объект исследования: Верховный Совет БССР. 
 Предметом исследования выступают правовые акты, принятые 
Верховным Советом БССР I – XI созывов. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы: сравнение, анализ, синтез, обобщение. 
 Работа Верховного Совета БССР как высшего законодательного органа 
страны была в этот период весьма напряженной, насыщенной и 
результативной. 
  В рассматриваемый период были приняты важные нормативно-правовые 
акты. Законодательство, как и прежде, направлялось на укрепление позиций 
государства во всех сферах правоотношений, и, в первую очередь, на защиту и 
укрепление государственной собственности, охрану социалистического 
порядка.  
 Можно отметить, что многие аспекты опыта Верховного Совета БССР 
используются в деятельности Национального Собрания Республики Беларусь. 
 Практический  опыт нормотворческой деятельности, накопленный 
Верховным Советом БССР, используется с 12 созыва, а также Национальным 
собранием Республики Беларусь.  
 Работа выполнена автором самостоятельно. Другие авторы в проведении 
исследования участия не принимали. Все заимствованные из источников и 
литературы идеи и подходы сопровождаются ссылками на их авторов.                          
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 Вывучэнне заканатворчай дзейнасці Вярхоўнага Савета БССР у сучасных 
умовах уяўляе вялікую цікавасць. Гэта абумоўлена і тымі працэсамі, якія 
адбываюцца ў палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай сферах Рэспублікі 
Беларусь. Іх развіцце альбо, наадварот, тармажэнне залежаць ад эфектыўнасці 
работы заканадаўчага органа рэспублікі. 
 Мэта даследавання: аналіз нарматворчай дзейнасці Вярхоўнага Савета 
БССР. 
 Аб'ект даследвання: Вярхоўны Савет БССР. 
 Прадметам даследвання выступаюць прававыя акты, прынятыя 
Вярхоўным Саветам БССР I – XI скліканняў. 
 Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя 
метады: параўнанне, аналіз, сінтэз, абагульненне. 
 Работа Вярхоўнага Савета БССР як вышэйшага заканадаўчага органа 
краіны была ў гэты перыяд вельмі напружанай, насычанай і выніковай. 
 У гэты перыяд былі прыняты важныя нарматыўна-прававыя акты. 
Заканадаўства, як і раней, накіроўвалася на ўмацаванне пазіцый дзяржавы ва 
ўсіх сферах праваадносін, і, у першую чаргу, на абарону і ўмацаванне 
дзяржаўнай уласнасці, ахову сацыялістычнага парадку. 
 Можна адзначыць, што многія аспекты вопыту Вярхоўнага Савета БССР 
выкарыстоўваюцца ў дзейнасці Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь. 
 Практычны вопыт нарматворчай дзейнасці, назапашаны Вярхоўным 
Саветам БССР, выкарыстоўваецца з 12-га склікання, а таксама Нацыянальным 
сходам Рэспублікі Беларусь. 
 Работа выканана аўтарам самастойна. Іншыя аўтары ў правядзенні 
даследавання ўдзелу не прымалі. Усе запазычаныя з крыніц і літаратуры ідэі і 
падыходы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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The study of legislative activity of the Supreme Soviet of the BSSR in modern 
conditions is of great interest. This is due to the processes that occur in the political, 
economic and social spheres of the Republic of Belarus. Their development or, 
conversely, inhibition depend largely on the effectiveness of the work of the 
legislative body of the Republic. 

Research objective: analysis of normative  activities of the Supreme Council 
of the BSSR. 

The object of study: BSSR Supreme Council.  
The subject of the study are legal acts adopted by the Supreme Council of the 

BSSR I - XI convocations. 
The methodological basis of the study is constituted with scientific methods: 

comparison, analysis, synthesis, generalization.  
The work of  BSSR Supreme Council as the supreme legislative of the country 

in this period was very intense, rich and productive. 
 Important regulations were adopted in this period. Legislation, as before, was 

directed at strengthening of state is position of legal and, firstly, the protection and 
strengthening of state property, protection of the socialist order. 

It may be noted that many aspects of the experience of  BSSR  Supreme Soviet 
used in the National Assembly of the Republic of Belarus. 

Practical experience of rulemaking gained by the Supreme Council of the 
BSSR, used with the 12th convocation, and also the National Assembly of the 
Republic of Belarus. 

Work is performed by the author alone. Other authors from did not sources and 
literature in the stady. All borrowed ideas and approaches are followed by references 
to their authors. 

 
 

 


