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Грамадзянскае працэсуальнае права БССР пачало складвацца i 
развiвацца пад уздзеяннем новай эканамiчнай палiтыкi i было звязана з 
грамадзянсюм матэрыяльным правам i судовым ладам. У рэспублщы 
дзейнiчалi прынятыя яшчэ да утварэння БССР дэкрэты РСФСР аб судзе 
№ 1, 2, 3, i K ^ ^ m ^ Наркамюста ад 23 лшеня 1918 г. «Об организации и 
действии местных народных судов», дэкрэт УЦВК ад 30 лютапада 1918 г. 
«О едином народном суде». У iх быки вызначаны асноуныя прынцыпы i 
парадак дзейнасцi суда па разгляду грамадзянсшх спрау, замацаваны 
важнейшыя палажэннi грамадзянскага працэсуальнага права. У сувязi з 
рэаргашзацыяй судовай сiстэмы у рэспублщы была размежавана падсуд-
насць разгляду грамадзянсшх спрау. Суды рэспублЫ пры разглядзе 
грамадзянскiх спрау кiравалiся часовай iнструкцыяй Наркамюста РСФСР 
ад 4 студзеня 1923 г. «Об основных нормах гражданского процесса». У 
сярэдзiне верасня 1923 г. УЦВК зацвердзiу Грамадзянск працэсуальны 
кодэкс РСФСР, якi пастановай ЦВК БССР ад 26 лшеня 1923 г. быу 
распаусюджаны на тэрыторыю БССР i з 1 верасня 1923 г. быу уведены у 
дзеянне. Устаноулены ГПК 1923 г. парадак выканання правасуддзя па 
грамадзянсшх справах прадугледжвау актыуны удзел суда i пракуратуры 
у вырашэнш грамадзянска-прававых спрэчак, праяуленне iмi шщыятывы 
у выяуленш сапраудных прау i Узаемаадносiн бакоу. Закон перш за усё 
абараняу штарэсы дзяржавы, але у шш зроку яго знаходзiлiся i маёмасныя 
штарэсы грамадзян. У наступныя гады заканадаучымi органамi БССР у 
ГПК быки унесены змены i дапауненш галоуным чынам па пытаннях 
выканання судовых рашэнняу. Значныя змены i дапауненнi былi унесены 
у ГПК БССР пастановай ЦВК i СНК БССР ад 2 лютага 1929 г. Яны тычы-
лiся у асноуным агульных палажэнняу грамадзянскага працэсуальнага 
права i Удакладнялi рэдакцыю артыкулау, якiя замацоУвалi важныя прын-
цыпы грамадзянскага працэсу. Суд абавязаны быу вырашаць справы у 
адпаведнасщ з законамi Саюза ССР i БССР i пастановамi мясцовых орга-
нау улады, выдадзеш^ на аснове закона (арт. 3). Устанаулiвалася магчы-
масць прымянення судом «аналогii права» пры вырашэнш грамадзянска-
прававых спрэчак (арт. 4). Суд не меу права адмовщь у вырашэнш спра
вы з-за адсутнасщ цi непаунаты закона. Суду давалася права разгляду 
справы пры няяуцы аднаго з бакоу, калi мелiся даныя аб уручэнш яму 
паведамлення. Артыкул 9 ва удакладненай рэдакцыi устанаулiвау, што 
пры разглядзе грамадзянсшх спрау суд па агульнаму п р а в ^ карыстаецца 
беларускай мовай. Калi бакi не валодаюць беларускай мовай, суд можа 
перадаць справу у нацыянальную камеру або разгледзець яе з удзелам 
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перакладчыка. Был дакладна вызначаны падставы, па яюх дапускалася 
адступленне ад прынцыпу галоснасцi. Закрытыя судовыя пасяджэннi 
дапускалюя толькi у выпадках, калi публiчнае слуханне справы з'яуля-
лася непажаданым для абароны iнтарэсау дзяржавы або абставж1 яго 
тычышся штымнага жыцця бакоу, аднак рашэннi суда ва усiх выпадках 
аб'яулялiся публiчна (арт. 96). Удакладняуся парадак разгляду спрау у 
судзе. Слуханне пачыналася з даклада старшынствуючага, пасля чаго 
бакам прапаноувалася даць тлумачэнш. Адказчыку забяспечвалася 
магчымасць адказаць на кожнае тлумачэнне iстца (арт. 106). 

Важную ролю у забеспячэнш правшьнага i аднастайнага прымя-
нення грамадзянска-працэсуальных норм, умацаваннi законнасцi у галше 
грамадзянскага судаводства iгралi пастановы, цыркуляры, iнструктыуныя 
пiсьмы i наказы пленума Вярхоунага Суда БССР i яго грамадзянскай 
касацыйнай калегii. Вышэйшым судовым органам рэспублЫ давалюя 
шруючыя растлумачэнш па важнейшых прынцыповых пытаннях прымя-
нення грамадзянскага працэсуальнага заканадауства. 

РАЗВ1ЦЦЁ АДВАКАТУРЫ У ПЕРЫЯД ЗНАХОДЖАННЯ 
БЕЛАРУСК1Х ЗЯМЕЛЬ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛ1ТАЙ 
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У вынiку заключэння Люблiнскай унii 1569 г. на карце Еуропы 
з'явiлася новая дзяржава - Рэч Паспалиая, якая уяуляла сабой саюз 
дзвюх дзяржау: Польшчы i Вялiкага Княства ЛiтоУскага. Ушя Вялiкага 
Княства ЛiтоУскага з Польшчай 1569 г. прывяла да шматлЫх змен у 
заканадаустве i запатрабавала перагляду i дапаунення Статута 1566 г. 
З гэтага часу на тэрыторып ВКЛ узнiкаюць новыя суды па польскаму 
прыкладу, у вышку чаго павшен быу змянщца i iнстытут адвакатуры. 

У 1581 г. быу створаны Галоуны трыбунал ВКЛ. Законам аб яго 
стварэннi рэгламентавалюя палажэннi, якiя вызначал пэуныя правшы 
працы суда, яго склад, паунамоцтвы i iнш. Аб дзейнасцi прадстаушкоу i 
адвакатау узгадваецца толькi у двух раздзелах закона. У прыватнасщ, у 
дзевятым раздзеле «Бяспека суддзяу i парадак выступу перад Высошм 
судом» вызначаны асобы, уключаныя у склад суда, самi бакi i максь 
мальная колькасць людзей, яшя маюць права Удзельнiчаць у пасяджэнш 
суда у якасцi сяброу, яшя дзешпчаюць па даверанасцi, i прадстаушкоу. 
Чатырнаццаты раздзел «Вышэйшая сiла судовых рашэнняу» прадугледж
вау, што суд быу створаны у якасцi вышэйшай i апошняй iнстанцыi 
Княства. Артыкулы гэтага раздзела па сутнасцi абмяжоУвалi уладу вяль 
кага князя, бо пасля вынясення Трыбуналам рашэння удзельнЫ працэсу 
ужо не маглi апеляваць да князя щ Сойму. Тым не меньш, асаблiва настой-
лiвыя у пошуках прауды, якiя спрабавалi звярнуцца да князя, каралiся 
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