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Прысвечаны характарыстыцы законаў аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці, якія дзейнічалі на беларускіх землях, 
што ўваходзілі ў склад Полынчы ў 1921-1939 гг. Пры гэтым асаблівая ўвага надаецца аналізу распараджэння Прэзідэнта 
Рэспубпікі Полыпча ад 27 кастрычніка 1933 г. «Права аб натарыяце». Ha падставе архіўных і заканадаўчых крыніц аналізуюцца 
патрабаванні да кандыдатаў у натарыусы, абставіны, звязаныя з месцазнаходжаннем, адкрыццём і ліквідацыяй натарыяльных 
всантор, і іншьм важныя аспекты ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці ў 1921—1939 гг. Зроблена выснова пра тое, што на 
падставе распараджэння «Права аб натарыяце» ўпершыню на беларускіх землях натарыусы атрымалі права на самакіраванне 
і ўтварылі натарыяльныя палаты. 
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Посвящен характеристике законов о нотариате и нотариальной деятельности, которые действовали на белорусских зем-
лях, входивших в состав Польши в 1921-1939 гг. При этом особое внимание уделено анализу распоряжения Президента 
Республики Польша от 27 октября 1933 г. «Право о нотариате». На основе архивных и законодательных источников анали-
зируются требования к кандидатам в нотариусы, обстоятельства, связанные с местонахождением, открытием и ликвидацией 
нотариальных контор, и другие важные аспекты осуществления нотариальной деятельности в 1921-1939 гг. Сделан вывод 
о том, что на основании распоряжения «Право о нотариате» впервые на белорусских землях нотариусы получили право на 
самоуправление и образовали нотариальные палаты. 
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действие; законодательство. 

DEVELOPMENT OF THE NOTARIAT ON THE BELARUSIAN 
TERRITORIES THAT WERE PART OF POLAND IN 1921-1939 

U.  M.  ANHHLSKI  d 

iBelarusian State  University,  Nezavisimosti  avenue, 4, 220030, Minsk,  Republic of  Belarus 

О б р а з е ц цитирования: 
Ангельскі У М. Развіццё натарыята на беларускіх зем-
лях у складзе Полыпчы (1921-1939) // Весн. БДУ. Сер. 3, 
Гісторыя. Эканоміка. Права. 2016. № 1. С. 84-88. 

For c i ta t ion: 
Anhelski U. М. Development of  the notariat on the Belarusian 
territories that were part of  Poland in 1921-1939. Vesnik  BDU. 
Ser.  3, Gistoryja. Jekanomika.  Prava. 2016. No. 1. P. 84-88 
(in Belarus.). 

Автор: 
Владимир Михайлович  Ангельский - аспирант кафедры 
теории и истории государства и права юридического фа-
культета. Научный руководитель - доктор юридических 
наук, профессор Т. И. Довнар. 

Author: 
UladzimirAnhelski,  postgraduate student at the department of 
theory and history of  state and law, school of  law. 
vladimir_anhelski@mail.  ru 

84 



Права 

This article is devoted to analysis of  the regulation of  the notarial Polish legislation, which acted on the Belarusian territory, which 
was the part of  Poland. The author payed special attention to the Act of  1933 Notarial Service Law. Based on a lot number of  sources 
it is analysed the requirements for  appointment as a notary, the circumstances, which concern headquarters, the opening and closing of 
notaries' offices  and other essential aspects of  the notarial activities in 1921-1939. The author concluded that for  the first  time on the 
Belarusian territory based on the order of  Notarial Service Law notaries have acquired the right to self-government  bodies and formed 
a notary chambers. 

Key  words:  notariat; notary officer;  notarial activity; history of  notariat; theory of  notariat; notarial act; legislation. 

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» [1]. Такім чынам, 
адной з функцый беларускай дзяржавы застаецца забеспячэнне абароны правоў фізічных і юрыдычных 
асоб. Гэта функцыя рэалізуецца праз арганізацыю і дзейнасць праваахоўных інстытутаў, сярод якіх на-
тарыят займае асобае месца. 

Трэба адзначыць, што ў беларускай і замежнай гістарыяграфіі адсутнічаюць навуковыя працы, 
прысвечаныя гісторыі інстытута натарыята на беларускіх землях, якія ўваходзілі ў склад Полынчы 
ў 1921-1939 гг. Наогул навукоўцы вывучалі тэорыю натарыята, рэдка надаючы ўвагу пытанням гісторыі 
яго ўзнікнення і развіцця ў розныя перыяды. 

Полыпча, РСФСР і Украіна 18 сакавіка 1921 г. падпісалі Рыжскі мірны дагавор, у адпаведнасці 
з якім Заходняя Беларусь стала часткай Польшчы [2, с. 163]. Асноўным нарматыўным прававым актам 
у натарыяльный сферы ў 1921-1933 гг. на заходнебеларускіх землях было Палажэнне аб натарыяльнай 
частцы ад 14 красавіка 1866 г. [3]. Дэпартамент юстыцыі Польшчы ў 1921 г. прызнаў, што закончыўся 
перыяд арганізацыі польскага судаўладкавання. У сувязі з гэтым было загадана строга прымяняць на 
практыцы нормы аб прызначэнні натарыусаў на пасады, праводзіць натарыяльны экзамен сярод усіх 
кандыдатаў, у тым ліку сярод асоб, якія мелі вышэйшую юрыдычную адукацыю [4]. Згодна з арт. 5 
Палажэння аб натарыяльнай частцы на пасаду натарыуса маша быць прызначана асоба, якая паспя-
хова здала камісіі экзамен, падчас якога прадэманстравала, што ўмее правільна складаць натарыяльныя 
акты і ведае формы натарыяльнага справаводства, а таксама законы, неабходньш для выканання ната-
рыяльных абавязкаў. У 1926 г. з 11 натарыусаў, якія працавалі на тэрыторыі, падведамаснай Пінскаму 
акруговаму суду, толькі трое мелі юрыдычную адукацыю [5, арк. 232]. 

Адзінага прававога акта, у якім вызначалася б колькасць натарыусаў для заходнебеларускіх земляў, 
не было. Пытанне адкрыцця і дзейнасці натарыяльных бюро папярэдне вырашалася на ўзроўні мяс-
цовых улад. Напрыклад, у 1921 г. старшыня Апеляцыйнага суда прыфрантавых і этапавых тэрыторый 
у лісце да старшыні Пінскага акруговага суда згадзіўся з прапановай стварыць у акрузе 6 натарыяльных 
бюро: у гарадах Пінску і Брэсце - па 2, Кобрыне і Лунінцы - па 1 [6, арк. 1]. Пры вызначэнні колькасці 
натарыяльных бюро прымалася пад увагу, колькі натарыусаў працавала на адпаведнай тэрыторыі да 
Першай сусветнай вайны, а таксама эканамічнае значэнне населенага пункта. Напрыклад, у адным 
архіўным дакуменце адзначалася, што г. Пінск «з'яўляецца сталіцай Палескага ваяводства, мае развітыя 
водны і чьпуначны шляхі, б агаты на паліўныя рэсурсы» [7, арк. 9]. Неабходнасць адкрыцця новых на-
тарыяльных бюро тлумачылася празмернай колькасцю натарыяльных дзеянняў у 1921 г. (у г. Брэсце -
12 783 натарыяльныя дзеянні, у г. Пінску - 10 807) і паступовым паляпшэннем эканамічнай сітуацыі 
ў рэгіёне. У 1923 г. былі адкрыты натарыяльныя бюро ў гарадах Століне, Ганцавічах, Давыд-Гарадку, 
Камянцы-Літоўскім. 

На тэрыторыі, падведамаснай Навагрудскаму акруговаму суду, існавалі па 2 пасады натарыуса ў гара-
дах Навагрудку і Баранавічах; на тэрыторыі, падведамаснай Гродзенскаму акруговаму суду, 3 - у г. Грод-
не, па 2 - у гарадах Ваўкавыску і Слоніме; на беларускіх землях, падведамасных Віленскаму акруговаму 
суду, 2 пасады натарыуса былі ў г. Лідзе [8]. 

Прапановы аб адкрыцці натарыяльных бюро не заўсёды задавальняліся міністрам юстыцыі Поль-
шчы. Так, напрыклад, адбылося з другім натарыяльным бюро ў г. Кобрыне. Неабходнасць яго адкрыцця 
абгрунтоўвалася тым, што пры наяўнасці ў горадзе толькі аднаго натарыуса магчыма злоўжыванне 
службовым становішчам з яго боку, таму насельніцтва зацікаўлена ў існаванні канкурэнцыі паміж 
натарыусамі [7, арк. 74]. 

Яшчэ ў 1918 г. было загадана весці справаводства на польскай мове. Аднак гэта правіла выконва-
лася не ўсімі натарыусамі, таму неаднаразова выдаваліся лакальныя нарматыўныя прававыя акты аб 
неабходнасці забяспечваць ужыванне ў натарыяльным справаводстве толькі польскай мовы [7, арк. 48]. 
У 1924 г. быў прыняты закон, згодна з арт. 1 якога натарыяльнае справаводства павінна бьшо весціся на 
дзяржаўнай - польскай - мове. Аднак польскія грамадзяне беларускай нацыянальнасці атрымалі права 
патрабаваць ад натарыусаў складання натарыяльных актаў на беларускай мове. 
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Палажэнне аб натарыяльнай частцы не прадугледжвала нормы аб выплаце натарыусам узнагаро-
джання з дзяржаўнага бюджэту. Натарыусы атрымалі права спаганяць плату на сваю карысць па даб-
равольнай згодзе з кліентам або па асобнай таксе, калі такое пагадненне не дасягалася. У Заходняй 
Беларусі пастанова «Часовая такса ўзнагароджання натарыусаў і іх намеснікаў», якая дзейнічала 
да Першай сусветнай вайны, была адменена. Замест яе пачалі прымяняць стаўкі, вызначаныя гене-
ральным камісарам усходніх зямель [9]. На практыцы натарыусы не заўжды строга прытрымліваліся 
ўстаноўленых правіл, таму мясцовым уладам даводзілася выдаваць загады і папярэджваць аб 
неабходнасці спаганяць натарыяльны тарыф у памеры, устаноўленым прававым актам [7, арк. 148]. 

Такім чынам, пасля заключэння Рыжскага мірнага дагавора на беларускіх землях, якія ўвайшлі 
ў склад Полыпчы, пачалося актыўнае натарыяльнае будаўніцтва на аснове польскіх прававых актаў 
і актаў заканадаўства былой Расійскай імперыі. Да 1923 г. закончыўся этап станаўлення і пачалося 
стабільнае развіццё натарыята, якое працягвалася да 1934 г., калі натарыят пачаў працаваць па іншых 
правілах. У акрэслены перыяд натарыят з'яўляўся самастойным органам, аднак быў падсправаздачным 
і падкантрольным судовым органам і Міністэрству юстыцыі Польшчы. 

3 уступленнем у сілу распараджэння Прэзідэнта Рэспублікі Полыпча «Права аб натарыяце» 
з 1 кастрычніка 1934 г. пачаўся новы этап у развіцці натарыята на беларускіх землях у складзе Поль-
шчы [10]. Распараджэнне «Права аб натарыяце», якое дзейнічала на ўсёй тэрыторыі Польшчы, было 
дастаткова разгалінаваным і складалася са 150 артыкулаў. 

У літаратуры гэты нарматыўны прававы акт быў высока ацэнены і названы «канстытуцыяй поль-
скага натарыята» [11, s. 4]. Відавочна, новае распараджэнне ў тэарэтычным плане было лепшым за 
расійскае Палажэнне аб натарыяльнай частцы ад 14 красавіка 1866 г. Аднак прынятае распараджэнне 
не было беларускім па паходжанні і пры яго распрацоўцы не ўлічваліся мясцовыя традыцыі і ната-
рыяльная практыка. Тым не менш тагачаснае беларускае насельніцтва атрымала магчымасць карыс-
тацца распараджэннем, якое адпавядала сучасным на той момант тэарэтычным і практичным дасяг-
ненням у натарыяльнай сферы. 

Распараджэнне «Права аб натарыяце» акрэсліла катэгорыю натарыусаў як прадстаўнікоў асобнай 
юрыдычнай прафесіі, да якіх прад'яўляліся высокія патрабаванні. 3 моманту ўступлення ў сілу згада-
нага прававога акта толькі асоба з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй магла стаць натарыусам. 

Новым, у параўнанні з папярэднім натарыяльным заканадаўствам, якое дзейнічала на беларускіх 
землях, было тое, што распараджэнне «Права аб натарыяце» замацавала нормы аб натарыяльнай ста-
жыроўцы і стажорах, а таксама асэсарах. 

Згодна з арт. 1 распараджэння «Права аб натарыяце» натарыусы - гэта публічныя служачыя, якія 
прызначаны для стварэння актаў і дакументаў, якім бакі жадаюць ці павінны надаць публічную моц, 
а таксама для выканання іншых дзеянняў, вызначаных законам [10]. 

У адпаведнасці з названым актам заканадаўства натарыусы не былі дзяржаўнымі служачымі, 
што дазволіла ім стварыць органы натарыяльнага самакіравання. Ha беларускіх землях натарыусы 
ўпершыню атрымалі такое права. Аднак агульнапольскай натарыяльнай палаты распараджэнне не пра-
дугледжвала. 

У арт. 7 распараджэння «Права аб натарыяце» вызначана, што натарыусам мог быць прызначаны 
польскі грамадзянін, які не меў абмежаванняў у грамадзянскіх правах, валодаў непадкупным харак-
тарам, умеў пісаць і размаўляць па-польску, якому было не менш за 30 гадоў, скончыў універсітэт па 
юрыдычнай спецыяльнасці, адбыў натарыяльную стажыроўку і здаў натарыяльны экзамен [10]. 

Артыкул 63 распараджэння «Права аб натарыяце» вызначыў кампетэнцыю натарыусаў: яны скла-
далі натарыяльныя акты, выдавалі копіі і выпіскі, складалі пасведчанні, уручалі бакам заявы, складалі 
пратаколы, пратэставалі вэксалі і чэкі, а таксама іншыя дакументы, прымалі на захаванне дакументы, 
грошы і каштоўныя паперы. Натарыусам забаранялася ўчыняць натарыяльныя дзеянні, калі іх выка-
нанне супярэчыла заканадаўству, парушала публічны парадак ці добрыя звычаі [10]. 

У распараджэнні «Права аб натарыяце» адным з найважнейшых з'яўляўся арт. 82, згодна з якім 
натарыяльная форма была абавязковай для дагавораў пераходу, абмежавання ці абцяжарвання права 
ўласнасці на нерухомасць [10]. 

Тагачаснае матэрыяльнае заканадаўства Полыпчы замацавала натарыяльную форму для шэрагу 
здзелак. Напрыклад, натарыяльная форма была патрэбна ў выпадку пасведчання волі асоб, якія не 
ўмелі чытаць ці пісаць, а таксама пасведчання дагавораў пажыццёвай рэнты; волі дарыльшчыка пры 
заключэнні дагавораў дарэння; умоў стварэння простата таварыства, таварыства з абмежаванай адказ-
насцю або ўступлення новага ўдзельніка ў склад таварыства з абмежаванай адказнасцю ці акцыянер-
нага таварыства; здзелак адчужэння долі ва ўстаўным фондзе таварыства з абмежаванай адказнасцю ці 
акцыянернага таварыства. 
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Адным з найважнейшых дасягненняў распараджэння «Права аб натарыяце» стала стварэн-
не органаў натарыяльнага самакіравання - натарыяльных палат, якія прымусова аб'ядноўвалі 
натарыусаў, якія працавалі на тэрыторыі пэўнага апеляцыйнага суда. Натарыусы з заходнебеларускіх 
зямель былі членамі Віленскай натарыяльнай палаты з цэнтрам у г. Вільні. Кожная натарыяльная 
палата мела свае органы: заканадаўчы - агульны сход, выканаўчы і распарадчы - натарыяльны са-
вет. Кампетэнцыя натарыяльных палат бьша вызначана распараджэннем «Права аб натарыяце». Ор-
ганы натарыяльнага самакіравання кантралявалі дзейнасць натарыусаў, стажораў, асэсараў, прымалі 
ўдзел у дысцыплінарным правасуддзі, па жаданні бакоў і натарыуса вызначалі памер адпаведнага 
ўзнагароджання, звальнялі ці часткова вызвалялі ад аплат за выкананне натарыяльных дзеянняў, 
кіравалі навучаннем стажораў, вялі рэестр натарыусаў, стажораў, асэсараў (арт. 34) [10]. 

Распараджэнне «Права аб натарыяце» ўпершыню замацавала, пгго кантроль над дзейнасцю натарыусаў 
ажыццяўлялі не толькі дзяржаўныя органы ў асобе старшынь апеляцыйных і акруговых судоў, але і ната-
рыяльныя рады, якія займаліся карпарацыйным кантролем. Яму падлягалі не толькі натарыусы, але і самі 
натарыяльныя палаты. Вярхоўны кантроль над натарыятам ажыццяўляў міністр юстыцыі. 

Галоўным абавязкам натарыяльных рад было правядзенне сістэматычных рэвізій натарыяльных 
бюро на іх тэрыторыі, прычым правяралася не толькі дзейнасць натарыуса, але і іншыя справы, звя-
заныя з натарыяльным бюро, - яго абсталяванне, дзейнасць супрацоўнікаў. Натарыяльныя рады 
асаблівую ўвагу надавалі пытанням этыкі, нядобрасумленнай канкурэнцыі, празмернай рэкламы, 
дзейнасці ў непрацоўны час. 

Згодна з распараджэннем «Права аб натарыяце» натарыусы атрымалі права ўдзельнічаць у дыс-
цыплінарнай вытворчасці. У кампетэнцыю дысцыплінарнага абаронцы ўваходзіла высвятленне, ці існуюць 
перадумовы для ўзбуджэння дысцыплінарнай вытворчасці. Па першай інстанцыі справы разглядаў 
дысцыплінарны суд натарыяльнай рады, у склад якога ўваходзілі два натарыусы, выбраныя з членаў на-
тарыяльнай рады, а таксама суддзя акруговага суда ў якасці старшыні (арт. 47) [10]. Суд другой інстанцыі 
складаўся з двух суддзяў апеляцыйнага суда і аднаго натарыуса. Найболып распаўсюджанымі парушэннямі 
з боку натарыусаў былі рэклама натарыяльнага бюро; неадэкватныя паводзіны, якія выражаліся ў тым, 
што натарыусы прыходзілі на ўрачыстыя мерапрыемствы без запрашэнняў; неадпаведныя паводзіны 
ў публічных месцах; адначасовае выкананне абавязкаў натарыусам, які па дакументах знаходзіўся ў вод-
пуску, і яш намеснікам; выезд за межы бюро без адпаведнага дазволу; захоўванне грашовых дэпазітаў 
кліентаў на асабістых рахунках і спагнанне за гэта працэнтаў на ўласную карысць [12, s. 192-193]. 

Згодна з распараджэннем міністра юстыцыі Польшчы на беларускіх землях было ўстаноўлена: 
на тэрыторыі, падведамаснай Пінскаму акруговаму суду, - 16 натарыяльных пасад (у Бярозе-Картуз-
скай, Давыд-Гарадку, Драгічыне, Ганцавічах, Камянцы, Кобрыне, Косаве, Лунінцы, Пружанах, Століне -
па 1 пасадзе; у Брэсце і Пінску - па 3); на тэрыторыі, падведамаснай Віленскаму акруговаму суду, -
16 пасад (у Браславе, Докшыцах, Дзісне, Глыбокім, Іўі, Маладзечне, Ашмянах, Паставах, Ракаве, 
Смаргоні, Свянцянах, Шчучыне, Вілейцы, Валожыне - па 1; у Лідзе - 2); на тэрыторыі, падведамаснай 
Навагрудскаму акруговаму суду, - 9 (у Клецку, Міры, Нясвіжы, Стоўбцах, Дзятлаве - па 1; у Навагрудку 
і Баранавічах - па 2); на тэрыторыі, падведамаснай Гродзенскаму акруговаму суду, - 10 (у Аўгустове, 
Скідзелі, Свіслачы - па 1; у Слоніме і Ваўкавыску - па 2; у Гродне - 3) [13]. 

Такім чынам, на беларускіх землях, якія ўваходзілі ў склад Польшчы, у 1934 г. была створана 51 ната-
рыяльная пасада. Аднак ужо ў 1935 г. на пасяджэнні натарыяльнай рады ў г. Вільні бьшо прынята рашэнне 
аб немэтазшднасці існавання натарыяльных бюро ў гарадах Скідзелі, Свіслачы, Дзятлаве, Клецку, Міры, 
Пінску, Ганцавічах, Бярозе-Картузскай, Докшыцах, Ракаве. Загадвалася па меры звальнення натарыусаў 
накіроўваць у Міністэрства юстыцыі Польшчы заявы аб непрызначэнні новых натарыусаў і ліквідацыі 
натарыяльных бюро. Так, у 1938 г. былі ліквідаваны натарыяльныя бюро ў гарадах Ганцавічах і Ракаве 
[14, арк. 146-156]. 

Полыпча была краінай з капіталістычнай эканомікай, належнае функцыянаванне якой патраба-
вала высокакваліфікаванага натарыята. Прыняцце распараджэння «Права аб натарыяце» вырашыла 
пастаўленую задачу. Тэты прававы акт быў польскім, беларусы ў яго стварэнні не ўдзельнічалі, аднак дзя-
куючы яму ўпершьппо на беларускіх землях натарыусы атрымалі права на самакіраванне, прафесія ната-
рыуса была аднесена да юрыдычных, а да кандидата ў натарыусы сталі прад'яўляцца высокія патрабаванні, 
у тым ліку наяўнасць вьшіэйшай юрыдычнай адукацыі, праходжанне стажыроўкі і асэсуры. Распараджэн-
не Прэзідэнта Рэспублікі Польшча «Права аб натарыяце» стваралася ва ўмовах капіталістычнай эканомікі 
і ўвабрала ў сябе папярэдні багаты еўрапейскі натарыяльны вопыт і сучасныя на той момант навуковыя 
дасягненні ў натарыяльнай сферы. У сувязі з гэтым нельга не звярнуць увагу на тое, што беларускія 
нармагыўныя прававыя акты аб прыватным натарыяце, прынятыя ў 1990-я гг., утрымлівалі нормы, па-
добныя да тых, шго былі замацаваны ў распараджэнні Прэзідэнта Рэспублікі Полыпча ад 27 кастрычніка 
1933 г. «Права аб натарыяце». 
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