штрафам у сто коп грошай. Тыя ж з прадстаушкоу (адвакатау), хто брау на
сябе абавязак дапамагчы у аспрэчваннi, каралiся тыднем зняволення у турэмнай вежы суда. Соймавай канстытуцыяй 1726 г. унесены папрауш у
палажэнне аб Галоуным судзе, згодна з якiмi прадугледжвалася працэдура выклiку адваката у суд, а з мэтай недапушчэння зацягвання судовага
працэсу адвакатам, узяушым на сябе абавязак па абароне адного з бакоу,
забаранялася Удзельнiчаць у шшым працэсе або перайсцi на адваротны
бок. У гэтым дакуменце адвакатура узгадвалася як прафесiйны iнстытут
пад назвай Палестра - тэрмш, якi быу пазычаны з польскай этымалогп.
У 1781 г. маршалкам Трыбунала Адамам Чартарыйсшм былi
прапанаваны новыя правiлы вядзення спрау у судзе, яшя назывался
«Папярэджаннi». hii прадугледжвауся абавязак своечасовай падрыхтоУкi
бакоу i iх адвакатау да судовага пасяджэння, а таксама яго рэгламент i
адказнасць за парушэнне усталяванага тэрмiну разгляду спрау.
У 1793 г. гарадзенсю сойм прымае Палажэнне пра адвакатуру,
усталёуваючы адзшыя прававыя нормы адносна гэтага iнстытута для
Кароны i ВКЛ. Палажэннямi быцп замацаваны правiлы дакументазвароту,
а таксама рэгламентавалася неабходнасць весщ спiс адвакатау i адзначалася, што толыа асобы, якiя унесены у яго, мелi права займацца юрыдычнай практыкай. У спiсы уносiлiся iмёны адвакатау па кожным ваяводстве
i iм дазвалялi ажыццяуляць дзейнасць толыа на тэрыторып пэунай адмшь
страцыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi. У Палажэннях пра адвакатуру значна
пашырана колькасць падстау, яшя ц я г щ ^ для адваката страту працы. У
прыватнасцi, было прадугледжана 12 такх выпадкау, пачынаючы яукай у
суд у нецвярозым стане i сканчаючы атрыманнем хабарау.
Таюм чынам, асац^Iяцыi адвакатау, сфармаваныя i заканадауча замацаван^1я яшчэ у XVI ст., спачатку не уяулялi сабой устойлiвай прафесiйнай
групы. Толькi з цягам часу яны сталi прафесiйнай супольнасцю, якая i
утварыла так званую асацыяцыю адвакатуры пад назвай Палестра.
РАЗВ1ЦЦЁ САВЕЦКАЙ НАВУК1 КРЫМ1НАЛЬНАГА ПРАВА
У БЕЛАРУСКАЙ ССР У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХХ ст.
С. А. Гур'еу,

Беларуси! дзяржауны

утверсхтэт

З абвяшчэннем Беларускай ССР пачалося стварэнне дзяржауных
органау i аргашзацый, якiя займалiся навуковымi даследаваннямi у галiне
крымiнальнага права найперш у сувязi з неабходнасцю распрацоУкi уласнабеларускiх крымiнальна-прававых актау. Найбольшую ролю у гэтым
працэсе адыгрывалi Наркамат юстыцыi БССР (створаны у 1919 г.) i
Белдзяржушверсггэт (створаны у 1921 г.). Стварэнне гэтых законатворчых i навуковых цэнтрау паступова прывяло да станаулення беларускай
савецкай навуковай школы крымшальнага права. У вынiку 1920-я гг.
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п р ы н е ^ беларускай савецкай навуцы крымiнальнага права iмёны такiх
выбiтных даследчыкау, як В. М. Шыраеу, М. М. Гуткоусш, А. Быкау,
Г. Юнгерц, А. Ленц, С. Слупсш, М. Хаукш, М. Разенблюм, Е. Левш,
С. Вольфсан, Ф. Жукау, С. Кацэнбоген, I. Барышау, В. Пнзбург, С. Рахманiн, П. Цынгт i iнш. У той перыяд першачарговай задачай для вучоныхюрыстау была падрыхтоука неабходных праектау законау, якiя прымалюя
органамi улады i кiравання. Нацыянальнае заканадауства у цэлым
паутарала расёiйскае, але з улжам канстытуцыйных прынцыпау размежавання саюзнай i рэспублiканскай кампетэнцыi у БССР паступова узшкала
усё большая патрэба ва уласных крымшальна-прававых распрацоуках.
Пасля прыняцця Крымiнальнага кодэкса (КК) БССР 1928 г., яш
з'явiуся першым крымшальным кодэксам уласнабеларускай распрацоУкi,
прававыя навуковыя даследаваннi у БССР значна актышзавалюя. 1х мэтай
з'яулялася у першую чаргу падрыхтоука адказау на пытанш, якiя ставiла
у той час практыка савецкага дзяржаунага будаунщтва, а таксама
шырокая прапаганда савецкай щэалоги праз крымiнальнае права i навуку.
Актыуныя навуковыя даследаваннi у галiне крымiнальнага права
у 1930-1940-я гг. вялг А. Вiнакурау (праца «Умоунае асуджэнне у
СССР» - 1931), В. Пнзбург (артыкул «Пракуратура Беларускай ССР у
барацьбе за выкананне Указа 26 лiпеня 1940 г.» - 1941), А. Жыжыленка
(праца «Беларуси Крымшальны кодэкс 1928 г.» - 1929), Е. Прусакова
(даследаванне «Лепш ахоуваць iнтарэсы мащ i дзвдщ» - 1936), М. Гельфер («Антрапалапчная школа крымшальнага права» - 1935), С. Гофман
(«ШШнш развiцця крымшальнага суда у Беларускай ССР» - 1931),
Н. Крыленка («Аб ахове i умацаванш грамадскай (сащышстычнай)
уласнасцi» - 1933), В. М. Шыраеу (даследаванне «Крымшальны кодэкс
БССР» - 1928) i шш. У той жа час побач з росквиам савецкай беларускай
крымшальна-прававой навуш у даваенны час ёй давялося сутыкнуцца i з
негатыунымi з'явамi, у вынiку чаго яна панесла вялЫя страты. У канцы
1920-х i асаблiва у 1930-я гг. на Беларусi пачалася щэалапчная кампанiя
барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам, наступствам чаго стала рэпрэсiраванне шэрагу вучоных, а таксама скарачэнне навуковых даследаванняу.
Цяжю урон панесла прававая навука Беларуа i у перыяд Вялiкай Айчыннай вайны, таму у першыя пасляваенныя гады з-за адсутнасцi навуковых
кадрау даследаваннi па прававых праблемах амаль не праводзiлiся. У
жшуш 1944 г. пачалося узнауленне дзейнасщ Мiнскага юрыдычнага
iнстытута, якi у 1954 г. был пераутвораны у юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаунага ушверсиэта. Такiм чынам, развiццё крымшальнаправавой навуш у БССР у першай палове X X ст. не было адназначным. З
аднаго боку, пасля стварэння БССР навука крымшальнага права iмклiва
узшкла i развiвалася, з другога - гэтаму значна перашкаджала iдэалогiя
камунiзму i палиычныя працэсы у Савецкай дзяржаве у 1920-1940-я гг.
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