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Раз віц цё ка пі та ліс тыч ных ад но сін, ста наў-
лен не гра ма дзян ска-пра ва вых ста сун-

каў у Ра сій скай ім пе рыі ў па чат ку 60-х гг. хІх ст. 
не паз беж на вя ло да рос ту коль кас ці роз на га 
кштал ту здзе лак, якія пат ра ба ва лі юры дыч на га 
за ма ца ван ня. У су вя зі з гэ тым ад ным з на кі рун-
каў су до вай рэ фор мы, рас па ча тай цар скім ура-
дам 20 ліс та па да 1864 г., ста ла рэ ар га ні за цыя 
на та ры я та. 14 кра са ві ка 1866 г. у да да так да 
«Уч реж де ния су деб ных ус та нов ле ний», «Ус та ва  
уго лов но го су доп ро из вод ства», «Ус та ва граж-
дан ско го су доп ро из вод ства» і «Ус та ва о на ка-
за ни ях, на ла га е мых ми ро вы ми судь я ми» бы ло 
вы да дзе на «По ло же ние о но та ри аль ной час ти». 
У Паў ноч на-За ход нім краі яно па ча ло дзей ні чаць 
ра зам з ад крыц цём тут у 1883 г. ак ру го вых су доў. 
Ме на ві та гэ ты за ка на даў чы акт фак тыч на пак-
лаў па ча так са мас той на му ін сты ту ту на та ры я та 
ў кра і не, у тым лі ку на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Уво-
гу ле пра бле ме су до вай рэ фор мы 1864 г., а так-
са ма асоб ным яе ас пек там пры све ча на знач ная 
коль касць на ву ко вых прац. У той жа час дзей-
насць ура да ў га лі не пе раўтва рэн ня сіс тэ мы 
на та ры я та зас та ец ца ма ла дас ле да ва най. Не дас-
тат ко ва ас вет ле на ў гіс та ры яг ра фіі і са ма дзей-
насць рэ ар га ні за ва ных у вы ні ку гэ тай рэ фор мы 
на та ры яль ных ус та ноў. Вар та адзна чыць пра цу  
А. Мац ке ві ча «Нас то я щее, про шед шее и бу ду-
щее рус ско го но та ри а та» [1], шэ раг ар ты ку лаў у 
«Жур на ле Ми нис тер ства юс ти ции» [2 – 5], а так-
са ма ар ты кул С.Б. Глу ша чэн ка і А.Ю. Пі джа ко ва [6].

Знач ным хі бам да рэ фор мен на га су до ва га 
за ка на даў ства з’яў ля ла ся ад сут насць са ма стой-
на га ін сты ту ту та на та ры я та. Вя до мы са вец кі гіс-
то рык М.М. Пак роў скі адзна чаў, што «чор ная 
няп раў да» ста ро га су да бы ла зу сім не су мя-
шчаль най перш за ўсё з ка пі та ліс тыч най гас па-
дар кай, бо не маг чы ма са бе ўя віць раз ві тое бур-
жу аз нае гра мад ства, дзе ня ма на та ры у саў, дзе 
для та го, каб зас вед чыць нязначны да ку мент, 
трэ ба ці абі ваць па ро гі су до вай па ла ты па цэ лых 
тыд нях, ці пла ціць ха бар ле дзь не больш да ра гі, 
чым сам да ку мент [7, с. 102]. Да рэ фор мен ны 
на та ры ят быў вель мі ар ха іч ным і не за да валь-
няў за пат ра ба ван ням ча су. Ор га на мі, якія здзяй-
сня лі на та ры яль ныя ак ты, бы лі па вя то выя су ды 
(да пэў най су мы) і аб’яд на ныя па ла ты кры мі-
наль на га і гра ма дзян ска га су да. Ад мыс ло ва 
для гэ та га пры іх іс на ва лі па са ды кра пас ных 
піс цоў і наг ляд чы каў, якія вы кон ва лі свае аба-
вяз кі пад кан тро лем чле наў пры сут нас ці аб’яд-
на най па ла ты, хоць у рэ ча іс нас ці кан троль гэ ты 
быў фік тыў ны. Для здзяй снен ня ак таў па не ру-

хо мых ма ён тках ці зя мель ных на дзе лах пры-
хо дзі ла ся аба вяз ко ва ад праў ляц ца ў гу берн-
скі го рад, дзе зна хо дзі лі ся па ла ты. Ба кі ні ко лі 
не маг лі з дак лад нас цю выз на чыць, коль кі ім 
гэ та бу дзе каш та ваць. Так са ма нель га бы ло 
за га дзя выз на чыць на ват пры доб ра сум лен-
ным вы ка нан ні наг ляд чы ка мі і піс ца мі сва іх 
аба вяз каў, коль кі спат рэ біц ца ча су на здзяй-
снен не ак та ў па ла це, у якую пас ту па лі здзел кі 
са ўсёй гу бер ні [3, c. 30]. Трэ ба адзна чыць тую 
бес пас пя хо васць і край нюю ма руд насць, з якой 
вя лі ся гэ тыя спра вы ў су до вых ус та но вах, а так-
са ма тыя вя ліз ныя скла да нас ці, з які мі су ты ка-
лі ся ба кі пры зак лю чэн ні здзе лак і ак таў. Ак ра мя 
та го, гэ та па вя ліч ва ла наг руз ку на су ды, што  
не га тыў на адбівалася на вы ка нан ні імі ўлас на 
фун кцый пра ва суд дзя. Гэ та і ста ла га лоў ным 
ма ты вам для ўра да вык лю чыць з кам пе тэн цыі 
су до вых ус та ноў не пас рэд на на та ры яль ныя 
аба вяз кі ў но вым на та ры яль ным па ла жэн ні [3, 
c. 36]. Вы шэй адзна ча нае даты чы ла ся перш за 
ўсё ак таў па не ру хо май ма ё мас ці. Для здзяй-
снен ня ін шых здзе лак, вэк са ляў і г. д. іс на ва ла 
вя лі кая коль касць мак ле раў і пуб ліч ных на та-
ры у саў (ха ця бы лі яны да лё ка не ўсю ды), аду-
ка цый ны і ма раль ны цэнз для якіх быў больш 
чым сціп лы: яны па він ны бы лі быць «на о гул 
лю дзь мі доб ры мі, во пыт ны мі і ва ўсіх тар гах і 
вэк саль ных пе ра во дах уме лы мі і не па він ны 
быць не пісь мен ны мі» [3, с. 31–32]. У тых мес-
цах, дзе іх не бы ло, ад па вед ныя аба вяз кі вы кон-
ва лі па лі цэй скія ўпраў лен ні, па вя то выя су ды і 
не ка то рыя ін шыя ор га ны. Па ўвя дзен ні «По ло-
же ния о но та ри аль ной час ти» 1866 г. у да дзе-
ных мяс цо вас цях яны спы ня лі сваю дзей насць, 
ак ра мя бір жа вых на та ры у саў і не ка то рых мак-
ле раў у ста лі цах і Адэ се [3, с. 33].

У вы ні ку су до вай рэ фор мы 1864 г., а дак лад-
ней, вы да дзе на га 14 кра са ві ка 1866 г. у да да-
так да Су до вых ста ту таў «По ло же ния о но та ри-
аль ной час ти», у ім пе рыі быў ство ра ны са мас-
той ны ін сты тут на та ры я та. У ад па вед нас ці з 
арт. 1 «Пра вил о по ряд ке вве де ния в дей ствие 
По ло же ния о но та ри аль ной час ти», зац вер джа-
ных 27 чэр ве ня 1867 г., гэ ты за ка на даў чы акт 
па чы наў дзей ні чаць у тых мяс цо вас цях, дзе 
бы лі ад кры ты су до выя ўста но вы на пад ста ве 
Су до вых ста ту таў 20 ліс та па да 1864 г. [8, с. 74]. 
Та кім чы нам, на тэ ры то рыі Бе ла ру сі но вае на та-
ры яль нае па ла жэн не ад ра зу ўве дзе на не бы ло, 
а пе раўтва рэн ні ў гэ тай сфе ры ў краі ад бы ва-
лі ся па ра лель на з рэ а лі за цы яй тут су до вай 
рэ фор мы 1864 г.
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15 чэр ве ня 1883 г. Се на там быў зац вер-
джа ны рас клад коль кас ці на та ры у саў у га ра-
дах і мяс тэч ках Ві лен скай, Ко вен скай, Гро дзен-
скай, Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер няў. 
Бы ла ўста ноў ле на для іх су ма за ло гаў. У гу бер-
нскіх га ра дах яна скла да ла 6 тыс. руб. (толь кі ў 
Ма гі лё ве – 4 тыс. руб.), у па вя то вых га ра дах – 
2 тыс. руб. (ак ра мя Ма гі лёў скай гу бер ні, дзе 
та кая су ма ўста лёў ва ла ся толь кі для Го ме ля, а 
для ас тат ніх – 1,5 тыс. руб), у ін шых мяс цо вас-
цях за лог на та ры у са скла даў ад 400 да 1,5 тыс. 
руб. [9, л. 222 адв.]. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі яны 
рас па ча лі сваю дзей насць ра зам з ад крыц-
цём у кан цы 1883 г. Ві лен ска га, Гро дзен ска га, 
Мін ска га, Ві цеб ска га і Ма гі лёў ска га ак ру го вых 
су доў. На та ры яль ныя ўста но вы па він ны бы лі 
пра ца ваць круг лы год. У су вя зі з тым, што на та-
ры у сы ў сва іх учас тках пра ца ва лі ад на а соб на, 
то на пе ры яд іх ад па чын ку, пра ва на які яны 
на ту раль на ме лі, стар шы нёй ак ру го ва га су да 
пры зна чаў ся ча со вы на мес нік [10, л. 9 адв.–10, 
12 адв.–13].

Згод на з арт. 4 «Пра вил о по ряд ке вве де ния 
в дей ствие По ло же ния о но та ри аль ной час ти» 
ад 27 чэр ве ня 1867 г., у мяс цо вас цях, дзе не 
бы ло на та ры у саў, іх фун кцыі ўска ла да лі ся на 
мі ра вых суд дзяў [8, с. 74]. Ад нак іх вы ка нан не, 
не сум нен на, пат рба ва ла спе цы фіч ных ве даў. 
Так, стар шы ня Ві лен скай су до вай па ла ты ў 
ліс це ад 9 кас трыч ні ка 1885 г. на імя стар шы ні 
Мін ска га ак ру го ва га су да адзна чаў не ад на ра-
зо выя скар гі на няп ра віль ныя дзе ян ні мі ра вых 
су до вых ус та ноў па вы ка нан ні імі не ка то рых 
дзе ян няў за мест на та ры у саў [11, л. 95].

Рэ ар га ні за цыя на та ры я та спры я ла раз віц цю 
крэ ды ту, перш за ўсё пры ват на га. У 1886 г. 
жы хар г. Пін ска Са му іл Шаб ша е віч у скар зе на 
Пі і ху са Ка лод на га (пі са ра Пін ска га на та ры у са) 
адзна чаў: «Спа чат ку ўвя дзен ня ў г. Пін ску на та-
ры яль най час ткі, жы ха ры гэ та га го ра да і па ве та 
ад чу лі знач нае па ляг чэн не ва ўсіх спра вах, якія 
ха рак та ры зу юц ца аба вя за цельс тва мі ці вэк са-
ля мі, а бо явач ны мі ці на та ры яль ны мі ак та мі, 
і зу сім не сус тра ка лі ні я кіх цяж кас цей, да та го 
пуб лі ка бы ла ўзру ша на сва бод ным дос ту пам да 
здзяй снен ня роз ных здзе лак і да ку мен таў, што 
па чы на ла ўжо за бы ваць ста рое мі ну лае» [12, 
л. 168]. Ак ра мя та го, на та ры яль ныя ўста но вы 
бы лі важ най кры ні цай ста тыс тыч най ін фар ма-
цыі эка на міч на га ха рак та ру (аб коль кас ці аран-
да ва ных зя мель, зац вер джа ных кра пас ных 
ак таў і ін шых здзе лак), якая вы ка рыс тоў ва ла ся 
ўла да мі пры пра вя дзен ні тых ці ін шых фі нан са-
ва-эка на міч ных ме рап ры ем стваў (нап рык лад, 
пры ад крыц ці ў За ход нім краі зя мель ных бан каў 
і ін шых крэ дыт ных ус та ноў) [13, арк. 167, 170]. 

З ад на го бо ку, на та ры ят адыг ры ваў важ ную 
ро лю ў эка на міч ным жыц ці гра мад ства, да ю чы 
пэў ныя га ран тыі ба кам пры зак лю чэн ні роз-
на га кштал ту здзе лак, а з ін ша га – яго не да хо пы 

не паз беж на ста на ві лі ся тор ма зам на шля ху іх 
рэ а лі за цыі. Спра ва ў тым, што на та ры я ту быў 
улас ці вы бю рак ра тызм, за ліш няя скру пу лёз-
насць пры пра вер цы пра ва ва ло дан ня не ру хо-
мас цю і г. д. Да та го ж, на та ры яль ныя ўста но вы 
час та не спраў ля лі ся з усё ўзрас та ю чай на іх 
наг руз кай. Так, коль касць ува ход ных і вы ход ных 
па пер Мін ска га на та ры яль на га ар хі ва з 10424 у 
1885 г. уз рас ла да 15960 за ня поў ны 1890 г. [14, 
л. 153]. 

7 са ка ві ка 1898 г. стар шы ня Мін ска га ак ру-
го ва га су да па ве дам ляў у ІІ дэ пар та мент Мі ніс-
тэр ства юс ты цыі, што з увя дзен нем у на та ры-
яль ных ар хі вах на пад ста ве рас па ра джэн ня 
Мі ніс тра юс ты цыі ад 29 ліс та па да 1896 г. но вай 
фор мы рэ ес тра крэ дыт ных спраў, а так са ма 
з па ве лі чэн нем апе ра цый зя мель ных бан-
каў, ад крыц цём у г. Мін ску Га рад ско га крэ дыт-
на га та ва рыс тва, спра ва вод ства стар ша га на та-
ры у са Мін ска га ак ру го ва га су да па вя лі чы ла ся 
нас толь кі, што вы дзя ля е мых срод каў на ўтры-
ман не кан цы ля рыі ста ла не дас тат ко ва. Так-
са ма адзна ча ла ся, што суп ра цоў ні кі пра ца ва лі 
што дзён на, у тым лі ку па ня дзе лях і свя точ ных 
днях, да 12 га дзін но чы, у су вя зі з чым зу сім 
пе ра там ля лі ся і не маг лі як трэ ба вы кон ваць 
ус кла дзе ныя на іх служ бо выя аба вяз кі, у той 
час як коль касць на та ры яль ных спраў з кож ным 
днём уз рас та ла [15, л. 36–36 адв.]. На па ве лі-
чэн не наг руз кі на на та ры яль ныя ўста но вы звяр-
таў ува гу і сам стар шы на та ры ус Мін ска га ак ру-
го ва га су да, указ ва ю чы на «па ве лі чэн не вы да-
ва е мых за ло га вых пас вед чан няў, да ве дак, нак-
ла дан няў, зняц цяў і змя нен няў за ба рон, якія па 
ад ным ма ён тку ня рэд ка паў та ра лі ся па не каль кі 
ра зоў», і г. д. [15, л. 37 а].

Ра зам з аб вя шчэн нем ука за ад 9 ліс та па да 
1906 г. і па чат кам пра вя дзен ня ста лы пін скай 
аг рар най рэ фо мы знач на ўзрас ла коль касць 
апе ра цый па куп лі-про да жу зя мель ных на дзе-
лаў, не ру хо май ма ё мас ці, якія, у сваю чар гу, 
пат ра ба ва лі на та ры яль на га зац вяр джэн ня. Так, 
коль касць спраў, пас ту піў шых у Мін скі на та ры-
яль ны ар хіў, у 1907 г. уз рас ла ў па раў нан ні з 
1906 г. з 6596 да 8569 [16, л. 29]. Та кая тэн дэн-
цыя за хоў ва ла ся і ў нас туп ныя га ды. Стар шы 
на та ры ус па ве дам ляў стар шы ні Мін ска га ак ру-
го ва га су да, што ка лі ў 1909 г. ў Мін скі на та ры-
яль ны ар хіў пас ту пі ла 9750 спраў (з іх 2194 – 
кра пас ных ак таў), то ў 1912 г. – ужо 17 394 (кра-
пас ных ак таў – 6234). Та кі рост ён тлу ма чыў 
га лоў ным чы нам дзей нас цю Ся лян ска га бан ка 
і зем леў па рад ка валь най ка мі сіі. Ак ра мя та го, 
стар шы на та ры ус скар дзіў ся, што яго кан цы-
ля рыя не спраў ля ла ся з та кім нап лы вам спраў, 
ха ця суп ра цоў ні кі пра ца ва лі па 10–12 га дзін у 
сут кі [16, л. 42–43]. У 1913 г. з 10165 пад ля гаў-
шых зац вяр джэн ню ак таў, якія зас та лі ся з па пя-
рэд ня га го да, а так са ма пас ту пі лі ў да дзе ным 
го дзе ў на та ры яль ны ар хіў Мін ска га ак ру го ва га 
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су да, бы ло зац вер джа на толь кі 5943, а 4222 
зас та лі ся ў пра цэ се раз гля ду на нас туп ны год 
[17, л. 17 адв.]. 

Та кая сі ту а цыя бы ла перш за ўсё вы ні кам 
не дас ка на ла га па рад ку зац вяр джэн ня куп чых 
ак таў. Здзяй сня лі ся яны ў ма лод шых на та ры у-
саў (тых, якія пра ца ва лі не пас рэд на ў па вя то-
вых га ра дах, не ка то рых мяс тэч ках і г. д.), ад нак 
за тым па він ны бы лі прайсці пра цэ ду ру зац вяр-
джэн ня стар шы мі на та ры у са мі ак ру го вых су доў. 
Апош нія ж з-за на ту раль на га стра ху маг чы-
май ад каз нас ці, ад на го фак та пры на леж нас ці 
ру хо май ма ё мас ці, які пац вяр джаў ся пры ма-
ца ва ны мі да спра вы да ку мен та мі і ад па вед най 
вы піс кай з кра пас но га рэ ес тра на та ры яль на га 
ар хі ва, лі чы лі не дас тат ко вым. Яны пат ра ба-
ва лі, дзя ку ю чы ня яс нас ці арт. 168 «По ло же ния 
о но та ри аль ной час ти», прад астаў лен ня яшчэ 
«ін шых до ка заў на пры на леж насць ма ё мас-
цей». Вось тут і па чы на ла ся ва ла кі та: не ха па ла 
тых ці ін шых па пер; ня яс на ўка за ны ме жы; па га-
ша ная, але не зня тая па не даг ля дзе ба коў за ба-
ро на; за пыт су до ва га пры ста ва па якім-не бу-
дзь спаг нан ні і г. д. [1, с. 19–20]. Бы лі вы пад кі, 
ка лі ак ты ля жа лі ў на та ры яль ным ар хі ве не за-
ц вер джа ны мі на ват дзе сят кі га доў. Да на быц ця 
на леж най юры дыч най мо цы куп чы акт па ві нен 
быў быць пе ра пі са ны 5 ра зоў (3 – у ма лод ша га 
на та ры у са, 2 – у стар ша га, а так са ма ўне се ны 
ў рэ ес тры і кні гу збо раў) і прайсці праз 4 ін стан-
цыі: ма лод ша га і стар ша га на та ры у саў, ак ру-
го вы суд для ат ры ман ня вы ка наў ча га ліс та на 
ўвод ва ўла дан не, су до ва га пры ста ва для здзяй-
снен не ўво ду. Пад час гэ тай пра цэ ду ры, па між 
здзяй снен нем і зац вяр джэн нем, акт «за ві саў у 
па вет ры», бо на ват, па тлу ма чэн ні Се на та, «юры-
дыч ныя ад но сі ны ба коў зас та ва лі ся ня выз на ча-
ны мі» [1, c. 21–22]. 

У ак ру го выя су ды пас ту па ла знач ная коль-
касць спраў аб ска са ван ні па тых ці ін шых пры-
чы нах куп чых ак таў, ін шых іс каў, якія з іх вы ця-
ка лі, а так са ма аб так зва ных «пад во е ных» 
здзел ках. Сут насць апош ніх зак лю ча ла ся ў 
тым, што ня рэд ка здзей сне ныя куп чыя з-за 
роз ных фар маль нас цей на доў гі час за трым-
лі ва лі ся ў на та ры яль ным ар хі ве. Прад авец жа 
праз два-тры га ды здзяй сняў но вую куп чую 
з ін шым па куп ні ком. А пер шы, у сваю чар гу, 
вы му ша ны быў звяр тац ца ў суд з ад па вед ным 
іс кам. Ак ра мя та го, у пе ры яд па між здзяй снен-
нем і зац вяр джэн нем куп ча га ак та маг лі ўз нік-
нуць зак лад ныя, арэн дныя да мо вы на аб’ект 
здзел кі, на про даж ле су і г. д., што маг ло знач на 
зні жаць кошт да дзе на га ма ён тка [1, с. 24]. Та кая 
не дас ка на ласць дзей нас ці на та ры яль ных ус та-
ноў ня рэд ка ста на ві ла ся пры чы най та го, што 
ся ля не доў гі час не маг лі афор міць здзел ку аб 
про да жы свай го на дзе лу. Гэ та не маг ло ў пэў най 
сту пе ні не ма ру дзіць пры пра вя дзен ні ста лы пін-
скай аг рар най рэ фор мы тэм пы пе ра ся лен ня 

на сва бод ныя зем лі Сі бі ры, а так са ма пра цэс 
пра ле та ры за цыі бяд ней шых сла ёў ся лян ства, 
бо ў пер шую чар гу ме на ві та яны, вый шаў шы з 
аб шчы ны, ім кну лі ся прад аць свае на дзе лы.

Уво гу ле за кон 9 ліс та па да 1906 г. быў не дас-
тат ко ва ўзгод не ны з дзе ю чым па рад кам за цвяр-
джэн ня куп чых ак таў. Гэ та га лоў ным чы нам 
ад но сі ла ся да дру го га ад дзе ла гэ та га за ко на, 
які даты чыў ся да паў нен няў да ўза ко нен няў аб 
па рад ку ад чу жэн ня на дзель ных зя мель, якія 
зна хо дзі лі ся ў пад вор ным ула дан ні [4, с. 159]. Да 
вы дан ня гэ та га за ко на пас ля вы ку пу і за ма ца-
ван ня ў аса біс тую ўлас насць се ля ні нам зя мель-
на га на дзе лу, на яго імя здзяй сня ла ся куп чая, 
што фік сі ра ва ла ся ў на та ры яль ным ар хі ве. 
Ця пер жа цэн тра лі за цыя рэ гіс тра цыі вот чын-
ных пра воў ска соў ва ла ся. Па но вым па рад ку 
куп чыя за мя ня лі ся пас та но ва мі зем скіх на чаль-
ні каў і пры га во ра мі сельс кіх схо даў, якія ўпер-
шы ню трап ля лі да стар ша га на та ры у са ак ру-
го ва га су да толь кі пры іх нас туп ным ад чу жэн ні 
для пац вяр джэн ня пра ва ўлас нас ці на на дзел 
прад аўца. 

Ад нак гэ тыя пры га во ры і пас та но вы за хоў-
ва лі ў са бе шэ раг скла да нас цей для на та ры-
яль на га пац вяр джэн ня здзел кі. Па-пер шае, 
ня рэд ка коль касць зям лі і ўгод дзяў ука за вла ся 
ў іх не про піс сю, а ліч ба мі, што ў да лей шым 
маг ло пры вес ці «да вель мі не ча ка ных ад крыц-
цяў» для па куп ні ка. Па-дру гое, у су вя зі з ад сут-
нас цю ў за ко не пат ра ба ван ня выз на чаць ме ру 
ў дзе ся ці нах і квад рат ных са жа нях, даз ва ля лі ся 
«больш про стыя, пры ня тыя ў да дзе най мяс цо-
вас ці, спо са бы выз на чэн ня па ме ру ўчас ткаў», 
што ня рэд ка знач на ўсклад ня ла ра бо ту на та-
ры у са. Па-трэ цяе, на дзе лы маг лі быць за ма ца-
ва ны ў агуль ную ўлас насць с ва я коў, пры гэтым, 
згод на з тлу ма чэн нем цыр ку ля ра Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі ад 6 чэр ве ня 1907 г., па мер да лей 
указ ваў ся не інакш, як па пат ра ба ван ні ка гось ці 
з саў ла даль ні каў і толь кі пры ад сут нас ці па між 
імі спрэ чак на гэ ты конт. Та му ў вы пад ку про-
да жу ад ным з іх сва ёй час ткі на дзе лу, на та ры ус 
па ві нен быў ус ве дам ляць, што до лі ня роў ныя, а 
ча сам і спрэч ныя, і пат ра ба ваць до ка зу па ме ру 
пра ва кож на га з саў ла даль ні каў, што ста ві ла 
ба кі ў амаль бяз вы хад нае ста но ві шча. 

Ак ра мя та го, у за ко не не бы ло ўка за на, 
што з’ез ды зем скіх на чаль ні каў мо гуць вы да-
ваць толь кі ад ну ко пію зац вер джа ных імі пас-
та ноў ці пры га во раў. У су вя зі з гэ тым быў маг-
чы мы вы па дак, ка лі ўлас нік, ат ры маў шы пер-
шую ко пію, здзяй сняў куп чую, а пас ля яе 
за цвяр джэн ня ат рым лі ваў дру гую, якая так са ма  
маг ла быць бес пе раш код на зац вер джа на, бо, як 
ужо га ва ры ла ся, пас та но вы зем скіх на чаль ні каў 
і пры га во ры сельс кіх схо даў у на та ры яль ным 
ар хі ве не фік сі ра ва лі ся, а пры куп лі-про да жу ў 
рэ естр за піс ваў ся толь кі па куп нік [4, с. 161–163]. 
Усё гэ та, з ад на го бо ку, знач на ма ру дзі ла пра цэс 
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зац вяр джэн ня здзе лак і ўсклад ня ла пра цу на та-
ры у саў, а з дру го га – вя ло да ўзнік нен ня вя лі кай 
коль кас ці су до вых спраў па зя мель ных і ма ё-
мас ных спрэч ках.

Па мер ка ван ні су час ні каў, ка рэн ным не да-
хо пам та га час най на та ры яль най сіс тэ мы быў 
па ра дак ап ла ты пас луг на та ры у саў, якая выз-
на ча ла ся не пэў най так сай, а да мо вай з клі ен-
там [1, с. 11, 51; 3, с. 43; 5, 165]. Так, А. Мац ке віч 
адзна чаў, што на та ры ят быў «ат ру ча ны яда мі 
кан ку рэн цыі і пра вам даб ра воль най да мо вы з 
клі ен та мі», ка лі на та ры ус, на ват ус ве дам ля ю чы 
фік тыў насць ці не за кон насць здел кі, усё роў на 
яе зац вяр джаў, каб не стра ціць клі ен ту ру. Пры 
гэ тым на та ры яль ныя кан то ры на гад ва лі кан-
ку ры ру ю чыя па між са бой ган длё выя лаў кі [1, 
с. 11]. У той жа час у мяс цо вас цях, дзе дзей ні чаў 
толь кі адзін на та ры ус, на сель ніц тва аказ ва ла ся 
ў поў най ад яго за леж нас ці па пы тан ні ап ла ты: 
«Ці пла ці на та ры у су ўсё тое, што ён за пат ра буе 
за сваё са дзе ян не, ці ад моў ся ад пас луг на та-
ры я та пры ўлад ка ван ні сва іх эка на міч на-пра ва-
вых ад но сін» [5, с.165]. 

Як вя до ма, эка на міч ныя пра вы не ка то рых 
ка тэ го рый на сель ніц тва (га лоў ным чы нам ка та-
лі коў і яў рэ яў) у За ход ні мі краі бы лі знач на аб ме-
жа ва ны. Гэ та нак ла ла пэў ны ад бі так і на дзей-
насць тут на та ры яль ных ус та ноў, якім пас та-
ян на пры хо дзі ла ся су ты кац ца з роз на га кштал ту  
спро ба мі абы хо ду ўка за ных аб ме жа ван няў. Так, 
нап рык лад, пра кты ка ва ла ся зда ча ма ён ткаў у 
арэн ду асо бам, якім па за ко не гэ та бы ло за ба ро-
не на. Для гэ та га у ад на го на та ры у са зас вед чваў ся 
акт аб про да жу ру хо май ма ё мас ці і жы вё лы ці 
да мо ва аб яе пра кор ме. За тым клі ен ты іш лі да 
дру го га на та ры у са з про сь бай зас вед чыць да га-
вор на про даж ці пас таў ку на пра ця гу пэў на га тэр-
мі ну сельс ка гас па дар чых пра д уктаў па пэў най 
ца не. А ў трэ ця га на та ры у са здзяй сня ла ся, нап-
рык лад, да мо ва на про даж ле су, да ве ра насць на 
кі ра ван не млы ном, за во дам ці да мо ва аб іх арэн-
дзе [1, с. 13 – 14]. Па гэ тай жа пры чы не ў За ход нім 
краі адзна ча ла ся вя лі кая коль касць ак таў, зац вер-
джа ных на та ры у са мі на чу жое імя [1, с. 15].

Урад ба чыў не да хо пы ў фун кцы я на ван ні 
ін сты ту та на та ры я та. Мі ніс тэр ства юс ты цыі яшчэ 
ў 1871 г. пра па на ва ла стар шы ням ак ру го вых су доў 
саб раць у мяс цо вых на та ры у саў заў ва гі па ста не 
на та ры яль най спра вы. Ад нак ап ра цоў ка саб ра ных 
ма тэ ры я лаў па ча ла ся толь кі праз 20 га доў, і да 
1917 г. ка рэн ных пе раўтва рэн няў ура дам у да дзе-
най сфе ры так і не бы ло пра ве дзе на [6, с. 39].

Та кім чы нам, у рам ках рэ а лі за цыі ра сій-
скай су до вай рэ фор мы ад 20 ліс та па да 1864 г. у 
1883 г. у Бе ла ру сі бы ла рэ ар га ні за ва на на та ры-
яль ная сіс тэ ма. Ства рэн не са мас той на га ін сты-
ту та на та ры я та ў цэ лым па зі тыў на ад бі ла ся на 
эка на міч ным жыц ці кра і ны. Але ў той жа час у 
пра цэ се да лей ша га ін тэн сіў на га раз віц ця эка но-
мі кі краю ста лі ві да воч ны не ка то рыя не да хо пы 

«По ло же ния о но та ри аль ной час ти», што пра-
яві ла ся ў бю рак ра тыз ме і не дас ка на лас ці пра-
цэ су зац вяр джэн ня ак таў, у вы ні ку ча го ў су дах 
уз ні ка ла знач ная коль касць цяж баў. Ак ра мя 
та го, вы шэй адзна чыя не га тыў ныя мо ман ты ў 
дзей нас ці на та ры яль ных ус та ноў ста лі пры чы-
най не ка то рых пра блем, з які мі су тык ну ла ся 
рэ а лі за цыя ста лы пін скай аг рар най рэ фор мы.
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12.	НГАБ.	–	Фонд	183.	–	Воп.	1.	–	Спр.	57.	–	Цир	ку	ля	ры	Ми	нис
тер	ства	юс	ти	ции	1886–1888	гг.

13.	НГАБ.	 –	 Фонд	 183.	 –	 Воп.	 1.	 –	 Спр.	 34.	 –	 Пре	ре	пис	ка	 с	
Ми	нис	тер	ством	 юс	ти	ции,	 Мин	ским	 гу	бер	нским	 пра	вле
ни	ем,	Ви	лен	ской	су	деб	ной	па	ла	той	и	др.	1885–1886	гг.

14.	НГАБ.	 –	 Фонд	 183.	 –	 Воп.	 1.	 –	 Спр.	 122.	 –	 Пе	ре	пис	ка	 с	
Ми	нис	тер	ством	 Юс	ти	ции,	 Ви	лен	ской	 су	деб	ной	 па	ла	той	 о	
пред	став	ле	нии	при	го	во	ров	Мин	ско	го	ок	руж	но	го	су	да	и	др.	
1890–1891	гг.	

15.	НГАБ.	 –	 Фонд	 183.	 –	 Воп.	 1.	 –	 Спр.	 236.	 –	 Пре	ре	пис	ка	 с	
Ми	нис	тер	ством	юс	ти	ции	 и	 Ви	лен	ской	 су	деб	ной	 па	ла	той	 о	
дос	тав	ле	нии	све	де	ний	о	лич	ном	сос	та	ве	Мин	ско	го	ок	руж
но	го	су	да	и	др.	1898–1899	гг.

16.	НГАБ.	–	Фонд	581.	–	Воп.	3.	–	Спр.	12.	–	Пе	ре	пис	ка	стар	ше	го	
но	та	ри	у	са	с	пред	се	да	те	лем	Мин	ско	го	ок	руж	но	го	су	да	1898–
1917	гг.

17.	НГАБ.	–	Фонд	183.	–	Воп.	1.	–	Спр.	278.	–	Го	до	вые	и	по	лу	го
до	вые	от	чёт	ные	ве	до	мос	ти	Мин	ско	го	ок	руж	но	го	 су	да...	 за	
1913	г.

Summary

The author gives the description of the organisation 
of a notarial system, analyzes its basic defects and also 
shows some features of its functioning on the territory of 
Belarus during this period.
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