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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 
ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Прапановы аб удасканаленні натарыята БССР 
к. 1980-х гг. (параўнальны аспект)

Ангельскі У. М., асп. IV к. БДУ,
нав. кір. праф. Доўнар Т. І, д-р юр.навук

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 беларус-
кай дзяржавы з’яўляецца забеспячэнне абароны правоў і свабод фізічных 
і юрыдычных асоб. Гэта функцыя рэалізуецца праз арганізацыю і дзейнасць 
праваахоўных інстытутаў. Сярод апошніх асаблівае месца займае натары-
ят. Натарыяльнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь стваралася на працягу 
апошніх дзесяцігоддзяў. Узровень сучаснага заканадаўства аб натарыяце і 
натарыяльнай дзейнасці адпавядае сусветным стандартам лацінскага ната-
рыята, аднак патрабуе далейшага рэфарміравання. 

З мэтай больш якаснай тэарытычнай распрацоўкі праблем у развіцці 
сучаснага натарыята і прыняцця адпаведных мер па яго заканадаўчаму 
ўдасканаленню, неабходна даследаваць, аналізаваць і выкарыстоўваць нако-
плены натарыяльнымі органамі багаты гістарычны вопыт.

Патрэбна адзначыць, што ў беларускай і замежнай гістарыяграфіі ад-
сут ні ча юць навуковыя працы, прысвечаныя гісторыі інстытута натары-
ята ў Беларусі. Даследчыкі часцей толькі закраналі гэта пытанне і больш 
вывучалі тэорыю натарыята, а не гісторыю яго ўзнікнення і развіцця ў роз-
ныя перыяды. Менавіта ў сувязі з нераспрацаванасцю актуальным для пра-
цэса ўдасканалення дзеючага заканадаўства аб натарыяце і натарыяльнай 
дзейнасці з’яўляецца аналіз прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства аб 
дзяржаўным натарыяце БССР к. 1980-х гг.

У гэты перыяд працягваў дзейнічаць Закон БССР «Аб дзяржаўным на-
тарыяце» ад 30 красавіка 1974 г. [2]. Аднак, у сувязі з палітыка-прававымі 
і сацыяльна-эканамічнымі пераўтварэннямі, выкліканымі палітыкай перабу-
довы, актывізавалася праца па ўдасканаленні натарыяльнага заканадаўства. 
Абсалютная большасць навукоўцаў і практычных работнікаў выказвала свае 
думкі аб неабходнасці змянення як Закона СССР «Аб дзяржаўным натарыя-
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це», так і Закона БССР «Аб дзяржаўным натарыяце» у бок іх дэмакратызацыі 
і ўзмацнення прававой абароны грамадзян, дзяржаўных прадпрыемстваў, 
арганізацый і ўстаноў па пытаннях выканання натарыяльных дзеянняў. 
У Міністэрства юстыцыі БССР неаднаразова паступалі прапановы аб 
удасканаленні дзеючага заканадаўства. Так, саюзнае Міністэрства юстыцыі 
накіравала ў Міністэрства юстыцыі БССР ліст, у якім прасіла выказаць свае 
прапановы наконт зместа праекта новага Закона СССР «Аб дзяржаўным на-
тарыяце», а па сутнасці і адпаведнага закона БССР, улічваючы іх цесную 
ўзаемасувязь [3].

Па-першае, былі прапанаваны тры варыянты пераходу дзяржаўных на-
тарыяльных кантор на новыя ўмовы працы: першы — на поўнае са ма фі-
нан сі ра ванне пры ўмове ўвядзення тарыфаў за аказанне платных прававых 
паслуг; другі — на поўнае самафінансіраванне пры ўмове адлічэння ад сум 
дзяржаўнай пошліны; трэці — на ўмовах бюджэтнага фінансіравання з да-
датковай аплатай за кошт адлічэнняў ад пошліны ці ўвядзення тарыфаў.

На практыцы атрымала развіццё змешаная форма фінансіравання, пры 
якой дзяржаўныя натарыяльныя канторы фінансіраваліся за кошт дзяр жаў-
на га бюджэту, а таксама за кошт сродкаў, атрыманых за аказанне дадатко-
вых платных паслуг прававога характару. Такі падыход замацаваны дзею-
чым заканадаўствам аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці Рэспублікі Бе-
ларусь (арт. 22 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб натарыяце і натарыяльнай 
дзейнасці») [4].

Па-другое, прапаноўвалася ўвесці спецыяльную матэрыяльную адказ-
насць дзяржаўных натарыусаў за нанесеную па іх віне шкоду грамадзянам 
і арганізацыям. Большасць спецыялістаў БССР выказалася супраць спецы-
яльнай матэрыяльнай адказнасці, так як невыкананне або неналежнае выка-
нанне сваіх абавязкаў дзяржаўным натарыусам — падстава для пазбаўлення 
яго мер стымуліруючага характару і прыцягнення да дысцыплінарнай 
адказнасці. Гэта прапанова не атрымала свайго ўвасаблення як у тагачасным 
заканадаўстве, так і ў сучасным заканадаўстве ў адносінах да дзяржаўнага 
натарыуса. Па-іншаму гэта пытанне вырашана ў адносінах да прыватнага 
натарыуса. Так, згодна арт. 34 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб натарыяце 
і натарыяльнай дзейнасці» прыватны натарыус абавязаны заключыць дага-
вор страхавання грамадзянскай адказнасці на выпадак нанясення ім шкоды 
іншым асобам у выніку неправільна выкананага натарыяльнага дзеяння. 
На нашу думку, увядзенне інстытута спецыяльнай матэрыяльнай адказнасці 
дзяржаўных натарыусаў за нанесеную шкоду садзейнічала б павышэнню 
адказнасці за вынікі сваёй працы і стымуляванню прафесійнага росту.

Па-трэцяе, было пастаўлена пытанне аб зменах у арганізацыйнай 
структуры, у назвах і кампетэнцыі дзяржаўных натарыусаў. Замест пер-
шай дзяржаўнай натарыяльнай канторы прапаноўвалася стварыць Галоўны 
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дзяржаўны натарыят, а замест пасады старэйшага дзяржаўнага натарыуса 
ўвесці пасаду галоўнага дзяржаўнага натарыуса. На Галоўны дзяржаўны на-
тарыят ускласці адказнасць за забеспячэнне адзінства натарыяльнай прак-
тыкі, а таксама аказанне метадычнай дапамогі дзяржаўным натарыусам 
ніжэйшага звяна. Функцыі кантролю за працай ніжэйстаячых дзяржаўных 
натарыяльных кантор ускласці толькі на ўпраўленні юстыцыі адпаведнага 
выканкама мясцовага Савета дэпутатаў працоўных. Вызваленне першых 
дзяржаўных кантор ад функцый кантролю садзейнічала б канцэнтрацыі 
першых дзяржаўных натарыяльных кантор на вывучэнні, абагульненні, 
актыўным распаўсюджанні дадатнай натарыяльнай практыкі, што ў выніку 
павінна было б прывесці да росту якасці выконваемых натарыяльных 
дзеянняў. Гэта прапанова не была рэалізована на практыцы. 

На нашу думку, у сучасных абставінах таксама адсутнічае неабходнасць 
у стварэнні дадатковага органа натарыята ў выглядзе, напрыклад, Галоўнага 
дзяржаўнага натарыята ці Генеральнага натарыята, так як існуючая сістэма 
ў асобе Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, мясцовых органаў кі ра-
вання, першых дзяржаўных натарыяльных кантор, дзяржаўных натарыяль-
ных кантор, а таксама прыватных натарыусаў забяспечвае належнае выка-
нанне праваахоўнай функцыі ў маштабах дзяржавы. 

Па-чацвёртае, прапаноўвалася пашырыць кампетэнцыю дзяржаўных на-
та ры у саў шляхам пераразмеркавання натарыяльных дзеянняў паміж дзяр-
жаў ны мі натарыяльнымі канторамі і выканкамамі пасялковых і сельскіх 
саветаў дэпутаў працоўных. Планавалася ў кампетэнцыі апошніх пакінуць 
выкананне простых натарыяльных дзеянняў і тых, выкананне якіх неабход-
на ў сувязі з месцам жыхарства грамадзян (сведчанне копій дакументаў і 
выпісак з іх, сведчанне даверанасцей і завяшчанняў, прыняцце мер па ахове 
спадчыннай маёмасці). Астатнія віды натарыяльных дзеянняў планавалася 
аднесці да кампетэнцыі толькі дзяржаўных натарыяльных кантор. Такі па-
дыход дазволіў бы значна палепшыць аператыўнасць і якасць натарыяль-
ных дзеянняў, недапусціць парушэнняў заканадаўства. Мелася на ўвазе, што 
работнікі пасялковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў працоўных незаўсёды 
валодалі неабходным узроўнем прафесійнай кваліфікацыі, гэта прыводзіла 
ў выніку да нізкай якасці аказваемых натарыяльных паслуг. На нашу дум-
ку, гэта ідэя заслугоўвае ўвагі. Дзеючы закон Рэспублікі Беларусь «Аб на-
тарыяце і натарыяльнай дзейнасці» значна звузіў кампетэнцыю мясцовых 
выканаўчых і распарадчых органаў у параўнанні з папярэднім законам аб 
натарыяце (арт. 14 закона БССР «Аб дзяржаўным натарыяце»). 

Прапаноўвалася пашырыць кампетэнцыю дзяржаўных натарыусаў шля-
хам перадачы ім наступных дзеянняў: спагнанне сум за пошук грамадзян 
(асабліва па справах аб узысканні аліментаў); узысканне сум па дагаворы 
пазыкі, калі ён састаўлены ў пісьмовай форме; аб узысканні аліментаў пры 
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адсутнасці спрэчкі паміж бакамі. Пашырэнне кампетэнцыі дзяржаўных 
натарыусаў прывяло б да таго, што арганізацыі і грамадзяне пачалі б часцей 
звяртацца да дзяржаўнага натарыуса. Пры такіх абставінах дзяржаўны на-
тарыят стаў бы больш запатрабаваным, а яго роля ў грамадзянскім абароце 
значна ўзрасла. 

Гэта прапанова была рэалізавана ў сучасны перыяд на практыцы шля-
хам прыняцця Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь пастановы «Пералік 
дакументаў, па якіх узысканне ўчыняецца ў бясспрэчным парадку на пад-
ставе выканаўчых надпісаў» і ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб не-
каторых пытаннях натарыяльнанай дзейнасці» [5; 6]. Акрамя таго, згодна 
з пералічанымі прававымі актамі кампетэнцыя натарыусаў па ўчыненні 
выканаўчых надпісаў была значна пашырана ў параўнанні з дзеючым у 
БССР адпаведным заканадаўствам.

Па-пятае, паступіла прапанова стварыць Асацыяцыю (Саюз) савецкіх 
натарыусаў. Наконт гэтай прапановы меркаванні спецыялістаў у БССР раз-
дзя ліліся. Большасць выказалася за тое, што такі Саюз арганізоўваць не трэ-
ба, а мэтазгодна ў Саюзе савецкіх юрыстаў стварыць адпаведны сектар. 

На нашу думку, прапанова мець грамадскую арганізацыю, якая б абара-
няла правы і інтарэсы як дзяржаўных, так і прыватных натарыусаў, і зараз 
заслугоўвае ўвагі. Такая арганізацыя магла стаць самастойнай ад Беларус-
кага рэспубліканскага саюза юрыстаў, таму што інтарэсы іншых юрыстаў, 
нягледзячы на адзінства прафесіі, могуць не супадаць з інтарэсамі юрыстаў-
натарыусаў. 

Такім чынам, прапановы па ўдасканаленні натарыяльнага заканадаўства, 
выказаныя ў к. 1980-х гг., не атрымалі практычнага ўвасаблення ў БССР. 
Аднак многія прапанаваныя ідэі былі рэалізаваны ў заканадаўстве аб на-
тарыяце і натарыяльнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь і сталі падставай 
для разважанняў адносна далейшага ўдасканалення натарыяльнага за ка на-
даўства. 
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Этническая история заселения территории современной Беларуси всегда 
привлекала внимание различных исследователей. Несмотря на различные 
подходы к этой проблеме, стоит отметить, что территория Беларуси была 
ареной соприкосновения различных этнических групп [1]. Предположитель-
но к к. V в. н. э. этнический состав Беларуси полностью изменился. На севере 
территории расселились балтские племена, а на юго-западе — славянские. 
Следующий период (раннее Средневековье) характеризуется повсемест-
ным расселением славян и формированием восточнославянских этнических 
общностей. Именно они сложились в результате смешения славян и балтов. 
Этническая территория современной Беларуси сформировалась в позднем 
Средневековье. В этот период в состав белорусского этноса влились отдель-
ные группы западнославянского (польского), балтского (латыголы, пруссы, 
ятвяги, жемайты и др.) и тюркского (татарского) населения [2].

Помимо различных подходов к этнической истории Беларуси суще-
ствуют и разнообразные подходы к этнографическому районированию. Од-
нако в классическом районировании (историко-этнографические районы 
В. С. Титова, А. А. Смолича, А. Г. Манакова и др. [3]) не уделяется особого 
внимания так называемым контактным зонам — территориям, находящим-
ся на стыке различных этнографических районов. Именно такой контактной 
зоной является регион Литвинское предполесье (Литвинское — часть исто-
рической Литвы [4], предполесье — регион находится перед Полесьем (в со-
ответствии с нормами русского языка, при добавлении к существительным, 


