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УВОДЗІНЫ 

 

Для Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе развіцця перш за ўсё 

характэрны наступныя працэсы: будаўніцтва дэмакратычнай прававой 

дзяржавы, актыўнае развіццё прадпрымальніцтва і прыватнай уласнасці, 

прыватызацыя, пашырэнне міжнародных сувязей, з’яўленне новых відаў 

праваадносін і іх ўскладненне, павелічэнне колькасці здзелак. У такіх умовах 

удзельнікі грамадзянскіх праваадносін зацікаўлены ў надзейнай абароне сваіх 

правоў і законных інтарэсаў, чаму разам з іншымі  прававымі інстытутамі 

прызваны служыць натарыят. 

У адпаведнасці з арт. 2 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь чалавек, 

яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца вышэйшай 

каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы. Фізічныя і юрыдычныя асобы для 

рэалізацыі сваіх правоў і абавязкаў могуць звяртацца ў праваахоўныя 

інстытуты, сярод якіх натарыят займае важнае месца. Згодна з арт. 4 Закона 

Рэспублікі Беларусь “Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці” асноўная задача 

натарыята – забеспячэнне абароны правоў і законных інтарэсаў грамадзян 

і юрыдычных асоб, дзяржаўных інтарэсаў шляхам выканання натарыяльных 

дзеянняў. Натарыят у адрозненне ад суда з’яўляецца інстытутам грамадзянскай 

супольнасці, органам прэвентыўнай (папярэдняй) юрысдыкцыі, таму што яго 

дзейнасць накіравана на папярэджанне канфліктаў і зваротаў у суд. 

Такім чынам, натарыят забяспечвае стабільнасць і бяспечнасць грамадзянскага 

абароту. 

У апошнія гады ў Рэспубліцы Беларусь значна актывізавана заканадаўчая 

дзейнасць. З 1 студзеня 2014 г. уступіў у сілу Указ Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь “Аб арганізацыі натарыяльнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь”, 

згодна з якім натарыусы пачалі працаваць на прынцыпах самафінансавання 

і самакіравання. Рэалізацыя нормаў гэтага нарматыўнага прававога акта 

садзейнічае павышэнню якасці натарыяльнай дапамогі, павелічэнню ролі 

натарыята ў абароне правоў юрыдычных і фізічных асоб, дзяржаўных 

інтарэсаў. Аднак, нягледзячы на дасягненні ў натарыяльнай сферы, інстытут 

натарыята неабходна ўдасканальваць. Пры гэтым важна ўлічваць гістарычны 

вопыт арганізацыі і дзейнасці натарыята, а таксама дасягненні сучаснай навукі. 

Такім чынам, актуальнасць тэмы дысертацыі вызначаецца: па-першае, 

адсутнасцю даследаванняў, прысвечаных станаўленню і развіццю натарыята 

ў Беларусі ў 1883–2014 гг., па-другое, роляй і значэннем натарыята ў жыцці 

грамадства і дзяржавы; па-трэцяе, аб’ектыўнай неабходнасцю вывучэння 

вопыту арганізацыі і дзейнасці натарыята з мэтай яго далейшага ўдасканалення 

на сучасным этапе развіцця беларускай дзяржавы. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Сувязь працы з буйнымі навуковымі праграмамі (праектамі), тэмамі 

Тэма дысертацыі адпавядае Пераліку прыярытэтных напрамкаў навуковых 

даследаванняў Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гг., зацверджанаму 

пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19 красавіка 2010 г. 

№ 585; навуковаму напрамку, вызначанаму ў п. 46 Канцэпцыі ўдасканалення 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь, зацверджанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 10 красавіка 2002 г. № 205; навуковаму напрамку, вызначанаму 

ў арт. 21 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб зацверджанні асноўных напрамкаў 

унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь” і Праграмай дзейнасці 

Урада Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гг. 

Мэта і задачы даследавання 

Мэтай даследавання з’яўляецца выяўленне характэрных рыс, асноўных 

тэндэнцый і асаблівасцей гістарычнага працэсу станаўлення і развіцця 

натарыята ў Беларусі ў 1883–2014 гг. 

Для дасягнення заяўленай мэты былі пастаўлены наступныя задачы: 

– вылучыць і ахарактарызаваць асноўныя перыяды і этапы ў станаўленні 

і развіцці натарыята на падставе таго, у склад якой дзяржавы ўваходзілі 

беларускія землі; 

– раскрыць прававую прыроду натарыята, яго ролю ў грамадскіх адносінах 

і значэнне на кожным этапе гістарычнага развіцця; 

– выявіць асноўныя тэндэнцыі і асаблівасці ў эвалюцыі натарыята 

ў Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды; 

– вызначыць дасягненні і недахопы ў арганізацыі і дзейнасці натарыята 

ў кантэксце яго паэтапнага развіцця; 

– выпрацаваць на падставе сістэмнага падыходу канкрэтныя, навукова 

абгрунтаваныя прапановы па ўдасканаленні заканадаўства аб натарыяце 

і натарыяльнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь. 

Аб’ект даследавання – грамадскія адносіны ў сферы ажыццяўлення 

натарыяльнай дзейнасці. 

Прадмет даследавання – прававое рэгуляванне натарыяльнай дзейнасці 

і практычная дзейнасць натарыята ў Беларусі ў 1883–2014 гг. 

Навуковая навізна 

Упершыню ў беларускай і замежнай гістарыяграфіі на падставе 

комплекснага аналізу навуковай літаратуры, дакументальна-прававога 

матэрыялу, у тым ліку неапублікаваных архіўных матэрыялаў шэрагу фондаў, 

выяўлены характэрныя рысы, тэндэнцыі, асаблівасці, а таксама дасягненні 
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і недахопы ў гістарычным працэсе паэтапнага развіцця айчыннага натарыята, 

тым самым ліквідаваны істотны прабел у гісторыі дзяржавы і права Беларусі.  

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

Аўтарам у адпаведнасці з дзяржаўным крытэрыем абгрунтавана, што 

натарыят у Беларусі ў працэсе свайго станаўлення і развіцця прайшоў чатыры 

перыяды: першы – 1883–1917 гг. натарыят на беларускіх землях у складзе 

Расійскай імперыі; другі – 1921–1939 гг. натарыят на беларускіх землях 

у складзе Польшчы; трэці – 1919 г. – канец 1980–х гг. натарыят БССР,  

чацвёрты – 1991–2014 гг. натарыят Рэспублікі Беларусь.  

1. Нягледзячы на тое, што зародкі натарыята ў Беларусі бачны ўжо 

ў ХVI ст., аб чым сведчаць Статуты 1566, 1588 гг., афармленне яго як прававога 

інстытута адбылося падчас знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай 

імперыі ў перыяд дзяржаўных рэформаў 2–ой пал. ХIХ ст. Вынікам 

заканадаўчых пераўтварэнняў стала прыняцце Палажэння аб натарыяльнай 

частцы ад 14 красавіка 1866 г., якое пачало дзейнічаць у беларускіх губернях 

у 1883 г., што было абумоўлена асаблівасцямі судовай рэформы 1864 г. 

у Беларусі. У Паўночна-Заходнім краі ў сувязі з асаблівым статусам беларускіх 

зямель забаранялася быць натарыусамі асобам польскага паходжання і яўрэям. 

Галоўным патрабаваннем да натарыуса была яго палітычная добранадзейнасць, 

а не ўзровень прафесійнай кваліфікацыі, таму натарыусы, як правіла, 

былі прыезджымі з цэнтральных губерняў Расійскай імперыі і павінны былі, 

акрамя натарыяльных дзеянняў, выконваць палітычныя функцыі. 

Тагачасны натарыят характарызаваўся як адмоўнымі рысамі (абмежаванні 

па нацыянальнай і рэлігійнай прыкмеце і інш.), так і станоўчымі (неабходнасць 

унясенне залогу і інш.). Стварэнне натарыята стала значным прававым 

дасягненнем, што сведчыла аб новым падыходзе дзяржаўнай улады 

да замацавання юрыдычна важных дзеянняў. Натарыят адыграў значную ролю 

ў афармленні буржуазных адносін. Аднак недахопы ў заканадаўстве 

(нявызначанасць прававой прыроды натарыята і інш.) і ў яго дзейнасці 

(бюракратызм і г.д.) не дазволілі натарыяту ў поўнай меры забяспечыць 

стабільнае сацыяльна-эканамічнае развіццё. 

2. Пасля заключэння Рыжскага мірнага дагавора беларускія землі сталі 

часткамі дзвюх дзяржаў – БССР і Польшчы, што абумовіла развіццё натарыята 

ў розных накірунках. Натарыят на беларускіх землях у складзе Польшчы 

першапачаткова ўзнік і пачаў развівацца не толькі на падставе польскіх 

прававых актаў, але і заканадаўства былой Расійскай імперыі, у тым ліку 

Палажэння аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г., што сведчыць 

аб пэўнай нарматыўнай пераемнасці. Польшча выбрала капіталістычны шлях 

развіцця, што запатрабавала высокакваліфікаванага натарыята. У выніку 
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27 кастрычніка 1933 г. быў прыняты новы нарматыўны акт “Права аб 

натарыяце”, у адпаведнасці з якім упершыню на беларускіх землях 

абавязковым патрабаваннем да натарыуса стала вышэйшая юрыдычная 

адукацыі. Дасягненнем гэтага перыяду было тое, што натарыят стаў 

успрымацца як інстытут грамадзянскай супольнасці, якому дзяржава 

дэлегавала частку сваіх паўнамоцтваў па абароне правоў і законных інтарэсаў 

удзельнікаў грамадзянскіх праваадносін, а натарыусы сталі асобамі грамадскага 

даверу, а не прадстаўнікамі дзяржавы. Недахопам было тое, што беларусы 

не мелі магчымасці прымаць уласныя натарыяльныя прававыя акты і амаль 

не ўдзельнічалі ў нарматворчасці. Натарыят выконваў палітычныя функцыі, 

бо на яго таксама, як і ў папярэдні перыяд, былі ўскладзены функцыі 

ўніфікацыі краю, на гэты раз, шляхам паланізацыі. Высокі ўзровень 

натарыяльнага заканадаўства дазволіў натарыусам забяспечыць стабільнае 

развіццё эканамічных адносін, а ўдзельнікам грамадзянскіх праваадносін 

атрымаць належную абарону правоў і законных інтарэсаў. 

3. У БССР, як і ў СССР, атрымаў развіццё натарыят, які адрозніваўся як ад 

папярэдняга расійскага, так і ад польскага. Ва ўмовах сацыялістычнай эканомікі 

натарыят быў дзяржаўным органам, а натарыусы – служачымі дзяржавы, 

якія ў сваёй дзейнасці на першае месца ставілі абарону дзяржаўных інтарэсаў. 

Хоць беларусы, якія пражывалі ў БССР у адрозненне ад беларусаў Польшчы, 

прымалі ўласныя акты заканадаўства аб натарыяце, аднак нельга гаварыць 

аб самастойнасці беларускага заканадаўцы, бо ўплыў расійскага, а затым 

агульнасаюзнага заканадаўства быў вельмі значным. У міжваенны  перыяд 

адносіны да натарыята былі розныя. У перыяд НЭПа натарыят быў 

запатрабаваны, аб чым сведчыць стварэнне натарыяльнага аддзела ў НКЮ 

БССР, правядзенне першага з’езда натарыусаў і інш. Перыяд з канца 1920-х гг. 

па сяр. 1930-х гг. у сувязі з пераходам да фарсіраванай пабудовы сацыялізму 

характарызаваўся значным змяншэннем ролі натарыята ў грамадзянскім 

абароце. Толькі ў сяр. 1930-х гг. дзяржава зноў звярнула ўвагу на натарыят, 

аднак рэформа была спынена Вялікай Айчыннай вайной. У 2-ой пал. 1940-х гг., 

нягледзячы на абмежаванасць у рэсурсах, дзейнасць дзяржаўнага натарыята 

была адноўлена. Перыяд з 1950-х гг. і амаль па 1980-ыя гг. характарызаваўся 

замаруджанасцю яго развіцця. Аднак асаблівае значэнне ў эвалюцыі натарыята 

адыграў Закон БССР ад 30 красавіка 1974 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”. 

Дзякуючы яму натарыяльнае заканадаўства ўзнялося на якасна новы ўзровень. 

Увогуле, натарыят гэтага перыяду характарызаваўся як станоўчымі рысамі 

(рост патрабанняў да кандыдатаў у натарыусы і інш.), так і негатыўнымі 

(натарыусам не магла стаць асоба, якая была заўважана ў нелаяльных адносінах 

да савецкай улады ці прыналежнасці да антысавецкай партыі і інш.). 
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Важным дасягненнем натарыята БССР было тое, што ўпершыню пры 

выкананні натарыяльных дзеянняў натарыусы не толькі замацоўвалі волю 

прыватных асоб, але і абавязкова правяралі, ці адпавядала здзелка дзяржаўным 

інтарэсам. Недахопам было тое, што паміж натарыусамі адсутнічала 

канкурэнцыя і што яны залежалі ад дзяржавы, паколькі заработную плату 

атрымлівалі з бюджэту, што прыводзіла да адсутнасці зацікаўленасці ў выніках 

працы і матывацыі да павышэння кваліфікацыі. У планавай і празмерна 

рэгулюемай дзяржавай эканоміцы натарыят не вельмі быў патрэбен і не 

адыгрываў значнай ролі ў развіцці грамадзянскіх праваадносін. 

 4. У Рэспубліцы Беларусь беларусы ўпершыню ў сваёй гісторыі атрымалі 

права самастойна прымаць акты заканадаўства ў натарыяльнай сферы. 

Дзяржаўныя органы Беларусі не адмовіліся ад заканадаўства БССР, 

аднак зыходзячы з сацыяльна-эканамічных абставін, сталі прымаць прававыя 

акты, якія сведчылі аб новых тэндэнцыях у арганізацыі і дзейнасці натарыята 

(напрыклад, стварэнне прыватнага натарыята). Асаблівае месца належала 

Закону Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2004 г. “Аб натарыяце і натарыяльнай 

дзейнасці”, які ўпершыню ў адным прававым акце замацаваў нормы як 

аб дзяржаўным, так і аб прыватным натарыяце. Станоўчымі рысамі натарыята 

Рэспублікі Беларусь сталі: чарговае павышэнне патрабаванняў да кандыдатаў 

у натарыусы; трансфармацыя прававога статусу натарыусаў і інш. 

Сярод негатыўных рыс патрэбна вылучыць: па-першае, абмежаванае 

матэрыяльнае ўзнагароджанне дзяржаўных натарыусаў, якое было адной 

з галоўных перашкод для таго, каб у натарыят прыходзілі найбольш 

кваліфікаваныя юрысты; па-другое, незацікаўленасць дзяржаўных натарыусаў 

у выніках працы, фармалізм і бюракратызм у адносінах да зацікаўленых асоб. 

Недахопам натарыята Рэспублікі Беларусь было тое, што дзяржаўная ўлада 

працяглы час не стварала адпаведных ўмоў для развіцця прыватнага натарыята, 

а дасягненнем – высокі ўзровень прававога рэгулявання натарыята, які дазволіў 

натарыусам забяспечыць надзейную абарону правоў удзельнікаў праваадносін, 

дзяржаўных інтарэсаў. Натарыят Рэспублікі Беларусь валодаў дваістай 

прававой прыродай. З аднаго боку, ён уяўляў сабой інстытут грамадзянскай 

супольнасці, які быў надзелены ўладнымі паўнамоцтвамі ажыццяўляць 

натарыяльную дзейнасць ад імя Рэспублікі Беларусь. З другога боку, натарыят 

быў самакіруемым, незалежным ад дзяржавы прафесійным згуртаваннем 

натарыусаў, якое не ўваходзіла ў сістэму органаў дзяржаўнай улады і органаў 

мясцовага кіравання і ажыццяўляла дзейнасць па абароне правоў і законных 

інтарэсаў зацікаўленых асоб на прынцыпах непрадузятасці і незалежнасці.  

5. Устаноўлена, што на працягу гістарычнай эвалюцыі натарыята Беларусі 

для яго былі характэрны наступныя асноўныя і самыя важныя тэндэнцыі: 
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імкненне да самастойнасці і незалежнасці ад дзяржавы, пашырэнне 

кампетэнцыі, павышэнне патрабаванняў да кандыдатаў у натарыусы, 

рост колькасці натарыусаў і колькасці выконваемых імі натарыяльных 

дзеянняў, удасканаленне натарыяльнага працэсу, павышэнне ролі і значэння 

натарыята ў рэгуляванні сацыяльна-эканамічных адносін ў грамадстве. 

Усё гэта сведчыць аб паступальным развіцці натарыята, аб яго пастаянным 

імкненні да выканання ролі аўтарытэтнага і ўплывовага праваахоўнага органа, 

здольнага належным чынам забяспечыць стабільнае і  бесканфліктнае развіццё 

грамадскіх адносін, а таксама абарону правоў і законных інтарэсаў фізічных 

і юрыдычных асоб, дзяржаўных інтарэсаў. 

Асабісты ўнёсак саіскальніка навуковай ступені 

Дысертацыя з'яўляецца самастойна выкананай аўтарскай навуковай 

работай, напісанай на падставе аналізу шырокай базы крыніц і навуковай 

літаратуры. Дысертантам быў выяўлены, сістэматызаваны і ўпершыню 

ўведзены ў навуковы абарот шэраг дакументаў з розных архіваў Рэспублікі 

Беларусь. Акрамя таго былі выкарыстаны фонды бібліятэкі Вроцлаўскага 

ўніверсітэта (Польшча). Палажэнні, якія выносяцца на абарону, належаць 

дысертанту асабіста. 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

Высновы дысертацыі прадстаўлены ў дакладах і выступленнях на 

рэспубліканскіх, міжнародных, замежных канферэнцыях (семінарах), у тым 

ліку: 68-ай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў БДУ 

(Мінск, 28 красавіка 2011 г.), рэспубліканскім навуковым семінары 

“Актуальныя праблемы гісторыі дзяржавы і права” (Гродна, 28 кастрычніка 

2011 г.), міжнароднай   навукова-практычнай   канферэнцыі,   прысвечанай  90-

годдзю прафесара С.Р. Драбязкі, “Актуальныя пытанні ўдасканалення прававой 

сістэмы на сучасным этапе” (Мінск, 11–12 кастрычніка 2012 г.), міжнароднай 

канферэнцыі “Юридическая наука и правоприменительная практика” (Мінск,                           

26–27 кастрычніка 2012 г.), міжнароднай канферэнцыі «Молодежная 

инициатива  в  решении   современных   проблем   юриспруденции”  (Мінск,                            

25–26 кастрычніка 2013 г.), міжнароднай студэнцкай канферэнцыі “Тэндэнцыі 

развіцця юрыдычнай навукі ў Беларусі” (да 80-годдзя Беларускага эканамічнага 

ўніверсітэта і 15-годдзя факультэта права БДЭУ (Мінск, 19-20 

лістапада 2013 г.), XVI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«Правотворчество и правоприменение в условиях инновационного развития 

общества»  (Гродна, 27–28 лютага 2014 г.), міжнароднай канферэнцыі 

“Pokolenie Przemian – Pokolenie Wolności” (Польшча, Кракаў, 13-16 кастрычніка 

2014 г.), міжнароднай канферэнцыі “Wolne zawody a funkcjonowanie spólek 

handlowych (Польшча, Вроцлаў, 24 кастрычніка 2014 г.), 22–ім замежным 
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эканамічным форуме “Welkonomy” (Польшча, Торунь, 2–3 сакавіка 2015 г.), 

а таксама на пасяджэннях навуковага гуртка “Актуальныя праблемы гісторыі 

дзяржавы і права Беларусі” на юрыдычным факультэце БДУ. 

Вынікі даследавання былі выкарыстаны Беларускай натарыяльнай палатай 

для павышэння эфектыўнасці дзейнасці натарыята як прававога інстытута 

абароны правоў, свабод і законных інтарэсаў фізічных і юрыдычных асоб, для 

павышэння прафесійнай кваліфікацыі натарыусаў, супрацоўнікаў 

натарыяльных кантор (натарыяльных бюро), натарыяльных архіваў, апаратаў 

Беларускай натарыяльнай палаты і тэрытарыяльных натарыяльных палат, 

у рэалізацыі праграм і мерапрыемстваў па прававой асвеце і павышэнні 

прававой культуры насельніцтва, пры распрацоўцы пытанняў прафесійнай 

этыкі натарыусаў і стварэння прафесійнага іміджу натарыята (дадатак 1); 

у законапраектнай дзейнасці Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўстве (дадатак 2); 

у навучальным працэсе УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы” пры выкладанні курса “Натарыят і адвакатура” (дадатак 3), а таксама 

пры выкладанні вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі” 

на адпаведных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі 

Беларусь (Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (дадатак 4), УА “Акадэмія 

Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь” (дадатак 5), УА “БІП - 

Інстытут правазнаўства” (дадатак 6), УА “Прыватны інстытут кіравання 

і прадпрымальніцтва” (дадатак 7); а таксама ў Вроцлаўскім універсітэтэце 

(Польшча) (дадатак 8); пры напісанні І. Ю. Кірвель навучальнага дапаможніка 

“Натарыят і натарыяльная дзейнасць”
1
. 

Апублікаванне вынікаў дысертацыі 

Асноўныя вынікі і палажэнні дысертацыі змешчаны ў 15 навуковых працах 

(3,2 аўт. аркуша), з іх 8 артыкулаў у навуковых часопісах, рэкамендаваных 

Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь для апублікавання 

вынікаў дысертацый (2,8 аўт. аркуша), 7 публікацый з’яўляюцца матэрыяламі 

канферэнцый і тэзісамі выступленняў на навуковых канферэнцыях. 

Структура і аб'ём дысертацыі 

Дысертацыя складаецца са зместу, спісу ўмоўных скарачэнняў 

і абазначэнняў, уводзінаў, агульнай характарыстыкі работы, пяці глаў, 

заключэння, бібліяграфічнага спісу, дадаткаў. Поўны аб’ём дысертацыі – 

166 старонак машынапіснага тэксту, з іх – 122 старонкі асноўнага тэксту. 

Бібліяграфічны спіс уключае 364 найменні на 30 старонках і 15 публікацый 

дысертанта на 2 старонках. 8 дадаткаў на 12 старонках. 

                                           
1
 Кирвель, И. Ю. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для студентов учреждения высшего 

образования по специальностям “Экономическое право”, “Правоведение” / И.Ю. Кирвель. – Мн.: Адукацыя і 

выхаванне, 2015. – 335 с. 
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АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ 

 

У першай главе “Аналітычны агляд літаратуры і крыніц, метадалогія 

і метады даследавання” ў храналагічнай паслядоўнасці даецца агляд прац 

беларускіх і замежных аўтараў, якія свае працы прысвяцілі тэорыі і гісторыі 

натарыята. Адзначана, што некаторыя даследчыкі (І.Ю. Кірвель
2
, 

І.Г. Гушчынскі
3
 і інш.) закраналі пытанні эвалюцыі натарыята ў Беларусі, 

аднак у юрыдычнай навуцы не існуе комплексных навуковых прац, 

прысвечаных прававому рэгуляванню натарыята ў Беларусі і яго практычнай 

дзейнасці ў 1883–2014 гг. У адзначанай главе аўтарам апісана метадалогія 

і метады даследавання, прааналізаваны адпаведныя акты заканадаўства 

Расійскай імперыі, Рэспублікі Польшча, БССР, Рэспублікі Беларусь, а таксама 

дакументальна-прававы матэрыял з фондаў Нацыяльнага архіва Рэспублікі 

Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага архіва г. Мінску і т.д. У выніку 

аналітычнага агляду зроблена выснова аб тым, што ў айчыннай і замежнай 

гістарыяграфіі працэс станаўлення і развіцця натарыята ў Беларусі                     

ў 1883-2014 гг. не падвяргаўся комплекснаму вывучэнню  як ў дарэвалюцыйны, 

так і ў савецкі і сучасны перыяды, што сведчыць аб існаванні прабелу 

ў гісторыка-прававой навуцы Беларусі. 

Другая глава “Генезіс натарыята на беларускіх землях у складзе 

Расійскай імперыі (1883–1917 гг.)” прысвечана асаблівасцям прымянення 

Палажэння аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г. на беларускіх 

землях. Аўтар звяртае ўвагу на тое, што Палажэнне стваралася ва ўмовах 

мадэрнізацыі і павінна было забяспечыць функцыянаванне буржуазных 

адносін.  Адзначана, што натарыяльная рэформа на беларускіх землях была 

праведзена на 17 гадоў пазней у параўнанні з унутранымі губернямі Расійскай 

імперыі. У адзначанай главе даецца характарыстыка натарыусаў, якія працавалі 

на беларускіх землях, згодна такіх параметраў як патрабаванні да натарыусаў 

(грамадзянства, адукацыя, узрост, маральныя якасці), колькасць, размяшчэнне, 

парадак прызначэння і звальнення, размер залогу і інш. Аўтар робіць выснову, 

што на падставе Палажэння аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г. 

на беларускіх землях узнік натарыят, які разам з уласнымі функцыямі выконваў 

і палітычныя [1; 12]. 

Трэцяя глава “Натарыяльнае будаўніцтва на беларускіх землях 

у складзе Польшчы (1921-1939 гг.)” складаецца з двух раздзелаў. 

                                           
2
 Кирвель, И.Ю. История становления и развития института нотариата Беларуси / И.Ю. Кирвель // Гражданско-

правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности 

защиты субъектов гражданского права: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И.Э. Мартыненко (гл. ред.) 

[и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 324-333. 
3
 Гушчынскі, І.Г. Дзейнасць натарыяльных устаноў Беларусі і іх роля ў сацыяльна-эканамічным развіцці краю 

(1883-1914 гг.) / І.Г. Гушчынскі // Весці БДПУ. Серыя 2. – 2010. –  № 2. – С. 27-28. 
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Першы раздзел “Натарыят у Заходняй Беларусі перад уніфікацыяй 

заканадаўства аб натарыяце Польшчы (1921–1933 гг.)” прысвечаны 

характарыстыцы натарыята, які дзейнічаў на беларускіх землях да 1933 г. 

Аўтар даследуе польскае заканадаўства аб арганізацыі і дзейнасці натарыята 

(Часовыя правілы аб судаўладкаванні і т.д.), якое прымянялася 

на заходнебеларускіх землях. Адзначана, што пэўны час на гэтай тэрыторыі 

працягвала дзейнічаць расійскае Палажэнне аб натарыяльнай частцы 

ад 14 красавіка 1866 г. У адзначаным раздзеле аналізуецца  колькасць і месца 

знаходжання натарыяльных бюро, патрабаванні да прафесіі натарыуса 

і да натарыяльнай дзейнасці (да пячаткі, да мовы натарыяльнага справаводства, 

да вызначэння ўзнагароджання і т.д.). Устаноўлена, што натарыусы сталі 

ўспрымацца ў якасці асоб публічнага даверу, а не як прадстаўнікі дзяржавы. 

Аўтар прыходзіць да высновы, што натарыят на заходнебеларускіх землях узнік 

у межах працэсу станаўлення польскага натарыята і характарызаваўся 

тэндэнцыяй імкнення да самастойнасці і незалежнасці ад дзяржаўнай улады. 

Другі раздзел “Развіццё натарыята на беларускіх землях на аснове 

Распараджэння “Права аб натарыяце” (1934–1939 гг.)” прысвечаны 

Распараджэнню Прэзідэнта Польшчы “Права аб натарыяце”, якое ўступіла 

ў сілу 1 кастрычніка 1934 г. Яно пазбавіла натарыусаў палажэння дзяржаўных 

служачых і вызначыла іх статус як публічных асоб, якія прызначаны для 

складання актаў і дакументаў, якім бакі жадаюць ці павінны надаць публічную 

моц, а таксама для выканання іншых дзеянняў, вызначаных заканадаўствам. 

Адзначана, што ў гэты перыяд натарыусы на беларускіх землях упершыню 

атрымалі права на самакіраванне, ад кандыдатаў у натарыусы стала 

патрабавацца вышэйшая юрыдычная адукацыя і праходжанне натарыяльнай 

стажыроўкі, былі створаны натарыяльныя палаты, на якія быў ускладзены 

карпарацыйны кантроль з правам прыцягваць вінаватых натарыусаў 

да дысцыплінарнай адказнасці [15]. 

Чацвёртая глава “Фарміраванне і нарматыўнае афармленне 

натарыята БССР (1919 г. – канец 1980–х гг.)” складаецца з трох раздзелаў. 

У першым раздзеле “Натарыят БССР у міжваенны перыяд” даецца 

характарыстыка знешніх умоў, у якіх прыходзілася натарыяту развівацца, 

прааналізаваны працэс арганізацыйнага і нарматыўнага афармлення натарыята 

(ад натарыяльных сталоў да дзяржаўных натарыяльных кантор і натарыяльнага 

аддзялення пры Народным камісарыяце юстыцыі БССР), прыведзена 

характарыстыка важных для натарыята прававых актаў (палажэнняў аб 

судаўладкаванні, пастановы “Аб асноўных прынцыпах арганізацыі дзяржаўнага 

натарыята і т.д.), прававы і сацыяльны статус натарыусаў. Асаблівая ўвага 

надаецца першаму беларускаму Палажэнню ад 6 сакавіка 1925 г. 
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“Аб дзяржаўным натарыяце”, якое замацавала два віды натарыяльных дзеянняў, 

і Палажэнню БССР ад 4 снежня 1929 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”, 

якое пашырыла кампетэнцыю натарыусаў і адначасова ўсклала на народных 

суддзяў выкананне некаторых натарыяльных дзеянняў [3;4]. 

Другі раздзел “Аднаўленне і развіццё натарыята БССР у сяр. 1940–х гг. – 

пач. 1970–х гг.” прысвечаны аднаўленню натарыята і праблемам пасляваеннага 

часу (недахоп кадраў, прызначэнне ў натарыусы спецыялістаў з нізкай 

кваліфікацыяй, дрэнная забяспечанасць памяшканнямі і матэрыяльна-

тэхнічнымі сродкамі). У адзначанай главе звернута ўвага на Палажэнне 

ад 7 чэрвеня 1950 г. “Аб дзяржаўным натарыяце БССР”, якое ўстанавіла, 

што натарыусамі маглі быць асобы, якія мелі вышэйшую або сярэднюю 

спецыяльную юрыдычную адукацыю. Аднак у асобных выпадках у натарыусы 

прымалі асоб, якія не мелі юрыдычнай адукацыі, але з вопытам працы не менш 

за тры гады ў органах юстыцыі. Прыкметную ролю ў развіцці натарыята БССР 

адыграла Палажэнне ад 12 студзеня 1967 г., якое замацавала задачы 

натарыяльнай дзейнасці: умацаванне сацыялістычнай законнасці, папярэджанне 

правапарушэнняў, ахова правоў і законных інтарэсаў грамадзян, а таксама 

дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў, калгасаў і іншых кааператыўных 

і грамадскіх арганізацый шляхам сведчання здзелак і выканання іншых 

натарыяльных дзеянняў. Адзначана павелічэнне колькасці дзяржаўных 

натарыяльных кантор, выкананых натарыяльных дзеянняў і ўвогуле – ролі 

натарыята як рэгулятара эканамічнага развіцця дзяржавы [2;5;6].  

Трэці раздзел “Эвалюцыя натарыята БССР на падставе Закона 

“Аб дзяржаўным натарыяце” ў сяр. 1970–х гг. – у канцы 1980–х гг.” 

прысвечаны  параўнальнай характарыстыцы першага ў гісторыі натарыята 

БССР Закона ад 30 красавіка 1974 г. “Аб дзяржаўным натарыяце БССР” 

і адпаведнага Закона СССР ад 19 ліпеня 1973 г., а таксама Палажэння 

ад 12 студзеня 1967 г. “Аб дзяржаўным натарыяце БССР”. Адзначаны закон 

адыграў важную ролю ва ўдасканаленні прававога рэгулявання грамадскіх 

адносін у натарыяльнай сферы (удакладніў задачы натарыяльнай дзейнасці, 

упершыню надзяліў правам выконваць натарыяльныя дзеянні пэўнае кола 

сдужбовых асоб, замацаваў два віды скаргаў і т.д.). Аўтар прыйшоў 

да высновы, што ў БССР на дзяржаўны натарыят была ўскладзена роля 

рэгулятара грамадзянскіх праваадносін, аднак значнай ролі ў іх рэгуляванні 

ён не адыгрываў. Тым не менш, нягледзячы на пэўныя перашкоды, натарыят 

заняў належнае месца сярод праваахоўных органаў і карыстаўся попытам 

і аўтарытэтам сярод фізічных і юрыдычных асоб [7;11;14]. 

Пятая глава “Прававое рэгуляванне натарыята ў Рэспубліцы 

Беларусь (1991–2014 гг.)” складаецца з двух раздзелаў. У першым раздзеле 
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“Развіццё дзяржаўнага і прыватнага натарыята ў Беларусі ў пач. 1990–х гг. – 

сяр. 2000–х гг.” раскрываюцца ўмовы працы натарыята, фактычнае і прававое 

становішча дзяржаўных натарыусаў, паказваюцца шляхі рэфармавання 

натарыята, аналізуюцца меры, якія былі прыняты для выхада натарыята 

з крызіснай сітуацыі, у тым ліку ўвядзенне прыватнай натарыяльнай практыкі. 

Адзначана, што колькасць прыватных натарыусаў да 1997 г. расла, 

аднак з 1998 г. іх колькасны склад пачаў скарачацца. Аўтарам вызначаны 

абставіны, якія ўплывалі на прыняцце адпаведных актаў заканадаўства 

ў натарыяльнай сферы (напрыклад, прыняцце новых кодэксаў і г.д.) [8;9;10]. 

У другім раздзеле “Удасканаленне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб 

натарыяце і натарыяльнай дзейнасці на сучасным этапе” даследуецца шэраг 

нарматыўных прававых актаў, сярод якіх важнае месца адведзена Закону 

Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2004 г. “Аб натарыяце і натарыяльнай 

дзейнасці”, які ўпершыню ў адным дакуменце замацаваў нормы як аб 

дзяржаўным натарыяце, так і аб прыватным, і Указу Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 27 лістапада 2013 г. “Аб арганізацыі натарыяльнай дзейнасці 

ў Рэспубліцы Беларусь”, які ўступіў у сілу 1 студзеня 2014 г. 

Згодна з нарматыўным прававым актам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

натарыусы пачалі працаваць на прынцыпах самафінансавання і самакіравання. 

На падставе аналізу дзеючага заканадаўства аўтарам прапанаваны меры па 

ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб натарыяце і натарыяльнай 

дзейнасці. Аўтар прыходзіць да высновы, што дзякуючы адзначаным 

нарматыўным прававым актам натарыяльнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь 

узнялося на новую ступень свайго развіцця, што дазволіла павысіць узровень 

прававой абароненасці ўдзельнікаў грамадзянскага абароту пры выкананні 

натарыяльных дзеянняў [13; 15]. 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

 Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

У выніку даследавання выяўлены характэрныя рысы, асноўныя 

тэндэнцыі, асаблівасці ў гістарычным працэсе станаўлення і развіцця натарыята 

ў Беларусі ў 1883–2014 гг.  

На падставе дзяржаўнага крытэрыю аўтарам вылучаны важнейшыя 

чатыры перыяды станаўлення і развіцця айчыннага натарыята: першы –      

1883–1917 гг. натарыят на беларускіх землях у складзе Расійскай імперыі; 

другі – 1921–1939 гг. натарыят на беларускіх землях у складзе Польшчы;     

трэці – 1919 г. – к. 1980–х гг. натарыят БССР, чацвёрты – 1991–2014 гг. 

натарыят Рэспублікі Беларусь.  
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У другім, трэцім і чацвёртым перыядах на падставе асноўнага з галоўных 

нарматыўных прававых актаў вылучана некалькі этапаў. Другі перыяд дзеліцца 

на два этапы: першы – 1921–1933 гг. – і асноўны нарматыўны прававы акт – 

Палажэнне аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г.; другі –              

1934–1939 гг. – Распараджэнне Прэзідэнта Рэспублікі Польшча 

ад 27 кастрычніка 1933 г. “Права аб натарыяце”. Трэці перыяд дзеліцца на тры 

этапы: першы – 1919–1941 гг. і асноўны нарматыўны прававы акт – Палажэнне 

ад 4 снежня 1929 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”; другі – сяр. 1940-х гг. – пач. 

1970–х гг. і галоўны нарматыўны прававы акт – Палажэнне ад 12 студзеня 

1967 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”; трэці – сяр. 1970–х гг. – канец 1980–х гг. – 

Закон БССР ад 30 красавіка 1974 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”. 

Чацвёрты перыяд дзеліцца на два  этапы:  першы –  1991 г.  –  сяр.  2000–х гг. – 

Палажэнне ад 2 лютага 2000 г. “Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці 

ў Рэспубліцы Беларусь”; другі – 2004–2014 гг. – Закон Рэспублікі Беларусь 

ад 18 ліпеня 2004 г. “Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці”. 

1. Нягледзячы на тое, што зародкі натарыята ў Беларусі бачны ўжо 

ў ХVI ст., аб чым сведчаць Статуты 1566, 1588 гг. і практыка судовых органаў, 

афармленне яго як прававога інстытута адбылося падчас знаходжання 

беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі ў перыяд дзяржаўных рэформаў 

2–ой пал. ХIХ ст. Вынікам заканадаўчых пераўтварэнняў у натарыяльнай сферы 

стала прыняцце Палажэння аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г. 

У сувязі з асобым грамадска-палітычным становішчам беларускіх зямель 

(апазіцыйнасць мясцовай эліты і г.д.) рэалізацыя нормаў Палажэння на гэтых 

тэрыторыях мела пэўныя асаблівасці ў параўнанні з цэнтральнымі губернямі 

Расійскай імперыі. Па-першае, Палажэнне аб натарыяльнай частцы ў Паўночна-

Заходнім краі пачало дзейнічаць толькі ў 1883 г. Па-другое, падзаконныя акты 

забаранялі прымаць у натарыусы яўрэяў і асоб польскага паходжання. 

Галоўным крытэрыям у прызначэнні натарыуса была яго палітычная 

добранадзейнасць, таму натарыусы, як правіла, былі прыезджымі 

з цэнтральных губерняў Расійскай імперыі і павінны былі, акрамя 

натарыяльных дзеянняў, выконваць палітычныя функцыі. Натарыят на 

беларускіх землях Расійскай імперыі характарызаваўся як адмоўнымі рысамі 

(абмежаванні па нацыянальнай і рэлігійнай прыкмеце і інш.), так і станоўчымі 

(неабходнасць унясенне залогу і інш.). Дасягненнем стаў сам факт узнікнення 

натарыята, што сведчыла аб новым падыходзе дзяржаўнай улады 

да замацавання юрыдычна важных дзеянняў. Натарыят адыграў значную ролю 

ў афармленні буржуазных адносін. Аднак недахопы ў заканадаўстве 

(сярод патрабаванняў да натарыусаў не было абавязковага патрабавання мець 

юрыдычную адукацыю і т.д.), а таксама непасрэдна ў яго дзейнасці 
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(бюракратызм, фармалізм і г.д.) не дазволілі яму ў поўнай меры выканаць ролю 

гаранта стабільнага сацыяльна-эканамічнага развіцця. 

У выніку заключэння Рыжскага мірнага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. 

былыя беларускія землі Расійскай імперыі сталі часткамі дзвюх дзяржаў – 

Польшчы і БССР, таму і развіццё натарыята пайшло ў двух напрамках, 

што абумовіла яго розную ролю і значэнне ў грамадстве. На беларускіх землях 

у складзе Польшчы пачалося актыўнае натарыяльнае будаўніцтва, прычым не 

толькі на аснове польскіх прававых актаў, але і заканадаўства былой Расійскай 

імперыі, у тым ліку Палажэння аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г., 

што сведчыць аб пэўнай нарматыўнай пераемнасці. Аднак Польшча была 

краінай у асноўным з капіталістычнай эканомікай, функцыянаванне якой 

запатрабавала больш высокакваліфікаванага натарыята, таму 27 кастрычніка 

1933 г. быў прыняты новы нарматыўны акт “Права аб натарыяце”, 

у адпаведнасці з якім упершыню на беларускіх землях абавязковым 

патрабаваннем да натарыуса стала наяўнасць юрыдычнай адукацыі. 

Дасягненнем гэтага перыяду было тое, што натарыят стаў успрымацца 

як інстытут грамадзянскай супольнасці, якому дзяржава дэлегавала частку сваіх 

паўнамоцтваў па абароне правоў і законных інтарэсаў удзельнікаў 

грамадзянскіх праваадносін, а натарыусы сталі ўспрымацца як асобы 

публічнага даверу, а не прадстаўнікі дзяржавы. У 1921–1939 гг. натарыят быў 

самастойным органам, аднак падсправаздачным і падкантрольным Мінюсту 

Польшчы. Недахопам гэтага перыяду было тое, што беларусы не мелі 

магчымасці прымаць уласныя прававыя дакументы. Агульным у развіцці 

натарыята для абодвух перыядаў было, па-першае, тое, што кандыдаты 

ў натарыусы павінны былі адпавядаць павышаным патрабаванням; па-другое, 

натарыят выконваў палітычныя задачы, бо на яго таксама былі ўскладзены 

функцыі ўніфікацыі краю шляхам паланізацыі. Высокі ўзровень натарыяльнага 

заканадаўства дазволіў натарыусам забяспечыць паспяховае развіццё 

эканамічных адносін, а ўдзельнікам грамадзянскіх  праваадносін   атрымаць  

належную  ахову  сваіх  правоў  і  законных інтарэсаў [1; 12; 15].  

2. Станаўленне натарыята ў БССР пачалося са стварэння натарыяльных 

сталоў пры павятовых бюро юстыцыі. Асноўным нарматыўным прававым 

актам у натарыяльнай сферы ў перыяд НЭПа было першае ў БССР 

Палажэнне ад 6 сакавіка 1925 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”, якое заклала 

асновы савецкага натарыята. Увогуле, 1920-ыя гады – гэта перыяд у гісторыі 

натарыята БССР, калі для яго развіцця былі створаны найбольш спрыяльныя 

ўмовы. У гэты час быў створаны самастойны натарыяльны аддзел 

у НКЮ БССР, праведзены першы з’езд натарыусаў, павялічылася кампетэнцыя 

натарыусаў і вырасла колькасць натарыяльных дзеянняў. Усё гэта спрыяла 
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ўмацаванню аўтарытэта натарыята ў грамадстве. Аднак перыяд з канца       

1920–х г. па сяр. 1930–х г. у сувязі з пераходам да фарсіраванай пабудовы 

сацыялізму ў БССР характарызаваўся значным змяншэннем ролі натарыята 

ў грамадзянскім абароце. Увогуле, у чарговы раз актуальным стала пытанне 

аб ліквідацыі натарыята. У сяр. 1930–х гг. дзяржава змяніла свае адносіны 

да натарыята, што паслужыла прычынай распрацоўкі мерапрыемстваў, 

накіраваных на павышэнне ролі натарыята. Аднак рэформа натарыята БССР 

была спынена Вялікай Айчыннай вайной [2; 3].  

3. Нягледзячы на абмежаванасць ў рэсурсах, у 2–ой пал. 1940–х гг. 

натарыят БССР быў адноўлены і пачаў працаваць на якасна новым узроўні 

ў параўнанні з даваенным перыядам. Так, былі нанова арганізаваны 

дзяржаўныя натарыяльныя канторы, створана сістэма павышэння прафесійнай 

кваліфікацыі натарыусаў і інш. З 1950–х гг. па сяр. 1980–х гг. дзяржаўны 

натарыят БССР працягваў паступова развівацца, хоць і вельмі павольна. 

Аднак асобае значэнне ў развіцці натарыята меў Закон БССР ад 30 красавіка 

1974 г. “Аб дзяржаўным натарыяце”, які падсумаваў накоплены натарыяльны 

вопыт і садзейнічаў умацаванню аўтарытэту натарыята і росту даверу да яго. 

Рэзалюцыя “Аб прававой рэформе” 1988 г. не ўтрымлівала канкрэтных 

палажэнняў адносна натарыята. Тым не менш у перыяд палітыкі перабудовы 

былі распрацаваны змяненні і дапаўненні натарыяльнага заканадаўства 

(напрыклад, прапаноўвалася ўвесці спецыяльную матэрыяльную адказнасць 

дзяржаўных натарыусаў за нанесеную па іх віне шкоду і інш., аднак яны не 

былі прыняты ў сувязі з распадам СССР і набыццём Рэспублікай Беларусь 

дзяржаўнага суверэнітэту. 

Увогуле, натарыят БССР характарызаваўся як станоўчымі рысамі 

(рост патрабанняў да кандыдатаў у натарыусы і інш.), так і негатыўнымі 

(напрыклад, натарыусам не магла стаць асоба, якая была заўважана 

ў нелаяльных адносінах да савецкай улады ці прыналежнасці да антысавецкай 

партыі) і інш.). Сярод дасягненняў у дзейнасці савецкага натарыята можна 

вылучыць: паступовае ўдасканаленне тэкстаў асноўных актаў заканадаўства аб 

натарыяце, замацаванне на ўзроўні закона статусу натарыусаў і патрабаванняў 

да іх. Сярод недахопаў у дзейнасці натарыята савецкага перыяду можна 

выдзеліць наступныя: вялікая цякучка кадраў, адсутнасць рэзерву, 

бюракратызм і інш.  

Як і ва ўсім СССР, у БССР натарыят быў дзяржаўным. На яго была 

ўскладзена роля рэгулятара і ахоўніка грамадзянскіх праваадносін, аднак 

значнай ролі ў грамадзянскім абароце, за выключэннем кароткачасовага 

перыяду новай эканамічнай палітыкі, ён не адыгрываў. Савецкая дзяржава не 

імкнулася і не разглядала натарыят у якасці праваахоўнага органа, які можа 
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эфектыўна абараняць правы грамадзян і арганізацый шляхам выканання 

натарыяльных дзеянняў, таму прававому рэгуляванню арганізацыі і дзейнасці 

натарыята ў адзначаны перыяд надавала недастаткова ўвагі. Тым не менш, 

нягледзячы на сацыялістычную сістэму гаспадарання, адсутнасць рыначных 

адносін і прадпрымальніцтва, невысокі ўзровень матэрыяльнага забеспячэння 

насельніцтва, нізкую грамадзянска-прававую актыўнасць удзельнікаў 

эканамічных адносін, натарыят заняў належнае месца сярод праваахоўных 

органаў і карыстаўся пэўным попытам і аўтарытэтам сярод фізічных 

і юрыдычных асоб [4 – 7]. 

4. У Рэспубліцы Беларусь з пераходам да сацыяльна арыентаванай 

рыначнай эканомікі, прыватнай уласнасці і прадпрымальніцтва натарыят зноў 

стаў вельмі запатрабаваным. Беларусы ўпершыню ў сваёй гісторыі атрымалі 

права самастойна вызначаць натарыяльную палітыку і прымаць адпаведныя 

акты заканадаўства ў натарыяльнай сферы. Дзяржаўныя органы Беларусі 

не адмовіліся ад заканадаўства БССР, аднак, зыходзячы з новых сацыяльна-

эканамічных абставін, сталі прымаць прававыя акты, якія сведчылі аб новых 

тэндэнцыях у арганізацыі і дзейнасці натарыята. Такі эвалюцыйны падыход 

дазволіў дзяржаўнаму натарыяту працягваць удасканальвацца і адначасова 

садзейнічаў узнікненню прыватнага натарыята. Асобае месца ў прававым 

рэгуляванні натарыяльнай дзейнасці належала Закону Рэспублікі Беларусь 

ад 18 ліпеня 2004 г. “Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці”, які ўпершыню 

ў адным прававым акце замацаваў нормы як аб дзяржаўным, так і аб 

прыватным натарыяце. Рэалізацыя нормаў закона, а таксама прынятых у яго 

развіццё падзаконных нарматыўных прававых актаў садзейнічала належнай 

ахове правоў і законных інтарэсаў удзельнікаў грамадзянскіх праваадносін, 

удасканаленню парадку арганізацыі і дзейнасці натарыята і спрыяла большай 

прававой урэгуляванасці і змяншэнню колькасці спрэчак па прымяненні 

натарыяльнага заканадаўства на практыцы, росту ўзроўню прававой 

абароненасці ўдзельнікаў грамадзянскага абароту пры выкананні натарыяльных 

дзеянняў, аб чым сведчыць правапрымяняльная практыка. 

Станоўчымі рысамі натарыята Рэспублікі Беларусь былі: чарговае 

павышэнне патрабаванняў да кандыдатаў у натарыусы, у тым ліку абавязковая 

вышэйшая юрыдычная адукацыя; трансфармацыя прававога статусу 

натарыусаў (яны былі пазбаўлены пераваг дзяржаўных служачых, у выніку чаго 

перасталі быць залежнымі ад дзяржавы) і т.д. Сярод негатыўных рыс можна 

вылучыць:    па-першае, абмежаваная велічыня матэрыяльнага ўзнагароджання 

дзяржаўных натарыусаў, якая была адной з галоўных перашкод для таго, 

каб у натарыят прыходзілі найбольш кваліфікаваныя юрысты; па-другое, 

незацікаўленасць дзяржаўных натарыусаў у выніках сваёй працы, фармалізм 
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і бюракратызм у адносінах да зацікаўленых асоб. Недахопам натарыята 

Рэспублікі Беларусь у адзначаны перыяд было тое, што дзяржаўная ўлада 

працяглы час не стварала адпаведных ўмоў для развіцця прыватнага натарыята, 

а дасягненнем – узровень яго прававога рэгулявання, які дазволіў натарыусам 

забяспечыць надзейную абарону правоў удзельнікаў грамадзянскіх 

праваадносін, дзяржаўных інтарэсаў. Дасягненнем натарыята Беларусі было 

стварэнне Беларускай натарыяльнай палаты і ўстанаўленне абавязковага 

членства для натарыусаў, а таксама планамернае пашырэнне кампетэнцыі 

натарыусаў. Натарыят Рэспублікі Беларусь валодаў дваістай прававой 

прыродай. З аднаго боку, ён уяўляў сабой інстытут грамадзянскай супольнасці, 

які быў надзелены ўладнымі паўнамоцтвамі ажыццяўляць натарыяльную 

дзейнасць ад імя Рэспублікі Беларусь. З другога боку, натарыят быў 

самакіруемым, незалежным ад дзяржавы прафесійным згуртаваннем 

натарыусаў, якое не ўваходзіла ў сістэму органаў дзяржаўнай улады і органаў 

мясцовага кіравання і ажыццяўляла дзейнасць па абароне правоў і законных 

інтарэсаў грамадзян і юрыдычных асоб на прынцыпах непрадузятасці 

і незалежнасці. 

У цэлым на працягу гістарычнай эвалюцыі натарыята Беларусі для яго 

былі характэрны наступныя асноўныя і самыя важныя тэндэнцыі: імкненне 

да самастойнасці і незалежнасці ад дзяржавы, пашырэнне кампетэнцыі, 

павышэнне патрабаванняў да кандыдатаў у натарыусы, рост колькасці 

натарыусаў і колькасці выконваемых імі натарыяльных дзеянняў, 

удасканаленне натарыяльнага працэсу, павышэнне ролі і значэння натарыята 

ў дзяржаве і грамадстве.  

Усё гэта сведчыць аб паступальным развіцці натарыята, аб яго імкненні 

да выканання ролі аўтарытэтнага і ўплывовага праваахоўнага органа, здольнага 

належным чынам забяспечыць стабільнае і  бесканфліктнае развіццё грамадскіх 

адносін, а таксама абарону правоў і законных інтарэсаў фізічных і юрыдычных 

асоб, дзяржаўных інтарэсаў. 

Выпрацаваны на падставе сістэмнага падыходу практычныя 

рэкамендацыі па ўдасканаленні заканадаўства аб натарыяце і натарыяльнай 

дзейнасці Рэспублікі Беларусь, у тым ліку прапанавана: 

Унесці ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 лістапада 2013 г. 

“Аб арганізацыі натарыяльнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь” наступныя 

змяненні і дапаўненні: 

П. 1.5 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

“П. 1.5. Гранічная колькасць натарыусаў, у тым ліку колькасць 

натарыусаў, якія ажыццяўляюць натарыяльную дзейнасць у натарыяльных 
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бюро, вызначаецца Саўмінам Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Прэзідэнтам 

Рэспублікі Беларусь на аснове прапаноў Беларускай натарыяльнай палаты”. 

Дапоўніць Указ пунктам 1.7 наступнага зместу:  

“П. 1.7. Беларуская натарыяльная палата і яе тэрытарыяльныя палаты, 

натарыусы, якія працуюць у натарыяльных бюро, маюць права на заключэнне 

дагавораў арэнды, а таксама іншых дагавораў, якія прадугледжваюць пераход 

правоў уладання і (ці) карыстання ў адносінах да памяшканняў, 

якія знаходзяцца ў рэспубліканскай ці камунальнай уласнасці і 

выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці (у тым ліку для 

захоўвання архіва натарыяльна пасведчаных дакументаў) без правядзення 

конкурсаў ці аўкцыёнаў на права заключэння такіх дагавароў”.   

Дапоўніць Указ пунктам 1.8 наступнага зместу:  

“П. 1.8. Беларуская натарыяльная палата і яе тэрытарыяльныя палаты, 

натарыусы, якія працуюць у натарыяльных бюро, маюць права на выкуп 

па рыначным кошце памяшканняў, якія знаходзяцца ў рэспубліканскай 

ці камунальнай маёмасці і якія яны не менш за тры гады запар 

выкарыстоўваліся для ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці (у тым ліку для 

захоўвання архіва натарыяльна пасведчаных дакументаў) без правядзення 

конкурсаў ці аўкцыёнаў”. 

Унесці ў Палажэнне Рэспублікі Беларусь “Аб арганізацыі дзейнасці 

натарыусаў у Рэспубліцы Беларусь” наступныя змяненні: 

П. 2. выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

“П. 2. Натарыусам у Рэспубліцы Беларусь можа быць грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь, які мае вышэйшую юрыдычную адукацыю, атрыманую ва 

ўстанове адукацыі Рэспублікі Беларусь ці ў замежнай навучальнай установе, 

калі адпаведны дыплом прызнаецца ў Рэспубліцы Беларусь, стаж працы па 

юрыдычнай спецыяльнасці не менш за тры гады, які адбыў у выпадках, 

прадугледжаных гэтым Палажэннем, прафесійную стажыроўку ў якасці 

стажора натарыуса, які здаў кваліфікацыйны экзамен і атрымаў пасведчанне на 

ажыццяўленне натарыяльнай дзейнасці, які адпавядае іншым патрабаванням 

заканадаўства”. 

Ч. 4 п. 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

“Ч. 4 п. 4. У натарыяльнае бюро могуць уваходзіць адзін і больш 

натарыусы. У выпадку калі ў натарыяльным бюро два і больш натарыусы, 

то кожны з натарыусаў нясе адказнасць за свае дзеянні асабіста. Натарыус можа 

ўваходзіць толькі ў адну натарыяльную кантору ці ў адно натарыяльнае бюро”. 

Ч. 5 п. 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

“Ч. 5 п. 4. Натарыусы, якія ажыццяўляюць натарыяльную дзейнасць 

больш за два гады ў натарыяльных канторах, па рашэнні праўлення Беларускай 
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натарыяльнай палаты маюць права ствараць натарыяльныя бюро ў адпаведнай 

натарыяльнай акрузе ў межах колькасці натарыусаў, якія ажыццяўляюць 

дзейнасць у натарыяльных бюро, вызначанай Саўмінам Рэспублікі Беларусь 

па ўзгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь на аснове прапаноў 

Беларускай натарыяльнай палаты” [8 – 11; 13 – 15]. 

 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

 

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 1) у правапрымяняльнай 

дзейнасці (даведка Беларускай натарыяльнай палатай – дадатак 1);                         

2) у заканатворчай дзейнасці (даведка Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўстве – дадатак 2);               

3) у вучэбнай дзейнасці (акт УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы” – дадатак 3, акт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – дадатак 4, 

акт УА “Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь” – 

дадатак 5, акт УА “БІП - Інстытут правазнаўства” – дадатак 6, 

акт УА “Прыватны інстытут кіравання і прадпрымальніцтва” – дадатак 7, 

пасведчанне Вроцлаўскага ўніверсітэтэта (Польшча) – дадатак 8); 

4) у навуковай і ў навукова-адукацыйнай дзейнасці, у тым ліку для далейшых 

даследаванняў у галіне тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, пры падрыхтоўцы 

вучэбных праграм, падручнікаў і інш. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Ангельскі Уладзімір Міхайлавіч 

 

Станаўленне і развіццё натарыята ў Беларусі (1883–2014 гг.) 

 

Ключавыя словы: натарыят, натарыус, натарыяльная дзейнасць, 

гісторыя натарыята, тэорыя натарыята, натарыяльнае дзеянне, заканадаўства. 

Мэта даследавання: выяўленне характэрных рыс, асноўных тэндэнцый 

і асаблівасцей гістарычнага працэсу станаўлення і развіцця натарыята 

ў Беларусі ў 1883–2014 гг. 

Метады даследавання: агульнанавуковы (дыялектычны) метад 

пазнання, агульныя прыёмы фармальнай логікі (аналіз, сінтэз, індукцыя, 

дэдукцыя, аналогія і параўнанне і інш.) і звязаныя з імі спецыяльна-

гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны), 

спецыяльна-прававыя метады (параўнальна-прававы і інш.). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў беларускай і замежнай 

гістарыяграфіі на падставе аналізу навуковай літаратуры, дакументальна-

прававога матэрыялу, у тым ліку неапублікаваных архіўных матэрыялаў 

з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага 

гістарычнага архіва Беларусі ў г. Мінску, Нацыянальнага гістарычнага архіва 

Беларусі ў г. Гродна, Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці, Дзяржаўнага 

архіва Мінскай вобласці сістэмна і комплексна даследавана станаўленне 

і развіццё натарыята ў Беларусі ў 1883-2014 гг. Вылучаны і ахарактарызованы 

асноўныя перыяды і этапы ў гістарычнай эвалюцыі натарыята, раскрыта 

прававая прырода натарыята, яго роля ў грамадскіх адносінах і значэнне на 

кожным этапе гістарычнага развіцця, выяўлены асноўныя тэндэнцыі 

і асаблівасці ў яго развіцці, вызначаны дасягненні і недахопы ў арганізацыі 

і дзейнасці натарыята ў асноўныя гістарычныя перыяды. Выказаны прапановы 

па далейшым удасканаленні заканадаўства аб натарыяце і натарыяльнай 

дзейнасці Рэспублікі Беларусь. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання прыняты для 

магчымага выкарыстання ў практычнай дзейнасці Беларускай натарыяльнай 

палаты і яе тэрытарыяльных палат, у законатворчай дзейнасці Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, выкарыстаны пры 

выкладанні вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”, 

курса “Натарыят і адвакатура”. 

Галіна выкарыстання: нарматворчая і правапрымяняльная дзейнасць, 

навукова-даследчая праца, вучэбная дзейнасць. 
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РЕЗЮМЕ 

Ангельский Владимир Михайлович 

 

Становление и развитие нотариата в Беларуси (1883–2014 гг.) 

 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, нотариальная деятельность, 

история нотариата, теория нотариата, нотариальное действие, 

законодательство. 

Цель исследования: выявление характерных черт, основных тенденций 

и особенностей исторического процеса становления и развития нотариата 

в Беларуси в 1883–2014 гг. 

Методы исследования: общенаучный (диалектический) метод познания, 

общие приемы формальной логики (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) 

и связанные с ними специально-исторические методы (историко-генетический, 

историко-сравнительный), специально-правовые методы (сравнительно-

правовой, технико-юридический, объяснения правовых норм и др.). 

Полученные результаты и их новизна: впервые в белорусской 

и зарубежной историографии на основе анализа научной литературы, 

документально-правового материала, в том числе неопубликованных архивных 

материалов из фондов Национального архива Республики Беларусь, 

Национального исторического архива Беларуси в г. Минске, Национального 

исторического архива Беларуси в г. Гродно,  Государственного архива 

Брестской области, Государственного архива Минской области системно 

и комплексно исследовано становление и развитие нотариата в Беларуси 

в 1883-2014 гг. Выделены и охарактеризованы основные периоды и этапы 

в исторической эволюции нотариата, раскрыта правовая природа нотариата, 

его роль в общественных отношениях и значение на каждом этапе 

исторического развития, выявлены основные тенденции и особенности в его 

развитии, обозначены достижения и недостатки в организации и деятельности 

нотариата в основные исторические периоды. Высказаны предложения 

по дальнейшему усовершенствованию законодательства о нотариате 

и нотариальной деятельности Республики Беларусь. 

Рекомендации по использованию: итоги исследования приняты для 

возможного использования в деятельности Белорусской нотариальной палаты, 

в законодательной деятельности Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, использованы в преподавании дисциплины 

“История государства и права Беларуси”, курса “Нотариат и адвокатура”. 

Область применения: нормотворческая и правоприменительная 

деятельность, научно-исследовательская работа, учебная деятельность. 
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SUMMARY 

 

Anhelski Uladzimir  

 

Formation and development of notariat in Belarus (1883–2014) 

 

Key words: notariat, notary officer, notarial activity, history of notariat, theory 

of notariat, notarial act, legislation. 

Research objective: detection of characteristic features, main tendesies and 

characteristics of historical process of formation and development of notariat in 

Belarus in 1883–2014.  

Research methods: general scientific (dialectical) method, general methods of 

formal logic (analysis, synthesis, deduction, analogy, comparison, and others), 

historical methods (historical-comparative, historical-genetic), legal methods 

(comparative-legal, technology-law, explanation of legal norms and others). 

Obtained results and their novelty: for the first time in the Belarusian and 

foreign historiography on the basis of the analysis of scientific literature, documented 

legal material including unpublished archival materials from the National Archives of 

the Republic of Belarus, the National Historical Archives of  Belarus in Minsk, the 

National Historical Archives of  Belarus in Grodno, the State Archives of Brest 

Region, and the State Archives of Minsk Region the formation and development of 

notariat in Belarus in 1883-2014 was systematically and comprehensively 

investigated. The main periods and stages in the historical evolution of notariat were 

highlighted and characterized. The legal nature of notariat and its role in social 

relations and value at each stage of historical development was perceived. Basic 

trends and features in the development of notariat were marked, as well as 

achievements and downsides in its organization and activities during the main 

historical periods were identified. In the research paper significant proposals for 

improvement of the legislation of the Belarusian notariat and notaries were stated. 

Recommendations for application: the results of research have been 

proposed to the legislative bodies of the Belarusian Notary Chamber and its territorial 

chambers, in the legislative activities of the House of Representatives of the National 

Taxation of the Republic of Belarus. The results have also been used in the 

educational process on the relevant departments of the higher educational institutions 

for the discipline "History of State and Law of Belarus", and the training course 

"Notariat and advocacy." 

The field of application: policy-making and law-enforcement activities, 

scientific research activities, educational process. 


