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H

omo sapiens, protingàj∞ Ïmog˜, atsiradus∞ prie‰ 140–
280 tkst. met˜, ir homo scribens, ra‰ant∞j∞ Ïmog˜, skiria
milÏini‰ka laiko atkarpa. Pirmuosius Ïingsnius ra‰to link Ïmogus
Ïengò prie‰ 20–30 tkst. met˜1, kai susiklostò ankstyviausias –
vaizdinis (piktografinis) ra‰tas. Ra‰to ir ra‰tinink˜ atsiradimas
buvo lemtingas ∞vykis civilizacijos istorijoje. O susiformavus privaãiai nuosavybei ra‰tininko vaidmuo pasidarò itin svarbus:
savininkui ir jo ∞pòdiniams buvo reikalingi dokumentai –
nuosavybòs aktai, turintys vie‰àjà reik‰m´. Ilgainiui toki˜ ra‰t˜
kròjai tapo pirmaisiais mums Ïinomais notarais.
Dòl lemting˜ istorini˜ prieÏasãi˜ – agresijos i‰ Ryt˜ ir Vakar˜ – krik‰ãionybò ir ra‰tas ∞ Lietuvà atòjo pavòluotai. Taãiau atsilikimas buvo greitai pa‰alintas ir jau XVI a. Lietuvos DidÏiosios
Kunigaik‰tijos ra‰tini˜ kultra nieko nenusileido kit˜ Europos
‰ali˜ ra‰tinòms. Îinome tik keleto LDK ra‰tinink˜ – notar˜
pirmtak˜ – vardus, taãiau i‰liko nemaÏa j˜ para‰yt˜ dokument˜.
Notaro institutas vie‰ajame gyvenime atsirado 1566-aisiais, kai
buvo patvirtintas II Lietuvos Statutas, panaikin´s disponavimo
Ïeme apribojimus ir ∞teisin´s Ïemòs (civilinio) teismo institutà2.
Notaro pareigas atliko ‰io teismo ra‰tininkai. Taigi ‰i data gali
bti laikoma Lietuvos notariato pradÏia.

1 Levas Vladimirovas, Knygos istorija, V., 1979,
p. 20
2 Îemòs ra‰tininko institucija (lot. notarius
terrestris generalis) atsirado 1332 m. Lenkijoje,
Krokuvos vaivadijoje. Îr. Dorota Malec,
Krzysztof Skupieƒski, Notariat polski: historia i
wspólczesnoÊç, 2006, p. 23
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VIENA SENIAUSIˆ PROFESIJˆ

L

·v. Jono evangelisto, ra‰tinink˜
globòjo, statula pagrindiniame
Vilniaus katedros fasade.
XVIII a. pab. Skulpt. T. Righi

3 Kai kurie autoriai mano, kad notaro vardas
yra kil´s i‰ ÏodÏio „Ïenklas“: mat ra‰tininkai
stenografavimui vartojo ypatingus Ïenklus
(lot. nota)
4 Sudarant tokius dokumentus dalyvaudavo
3–7 liudininkai

20

otyni‰kas pavadinimas notarius rei‰kia ra‰tininkà –
ra‰tininkas ir yra notaro prototipas3.
Senovòs Babilonijoje dokumentai buvo ra‰omi 50≥30 cm molio
lentose, ra‰tininkai turòjo teis´ juos pasira‰yti – tai buvo savoti‰ko
pasididÏiavimo profesija Ïenklas ir kartu dokumento teisingumo
garantija. Senovòs Egipte ra‰tininkus, globojamus dievo Toto, rengò
Ïyniai, buvo mokomasi ilgiau nei dvylika met˜. Dokumentai
daÏniausiai buvo ra‰omi ant papiruso nusmailinta ‰vendròs lazdele –
kalamu.
Notarai – tabelionai (lot. tabellius; plg. lot. tabella – ra‰omoji
lentelò) atsirado Senovòs Romoje. Tai buvo laisvi Ïmonòs, kurie kontroliuojant valstybei uÏ atitinkamà atlyginimà galòjo bet kam
sura‰yti teisin∞ dokumentà ar parei‰kimà teismui. Savo funkcijas jie
vykdò tik kontorose. Tabelionu galòjo tapti laisvas Romos pilietis,
turintis reikaling˜ teisini˜ Ïini˜, priimtas ∞ tabelion˜ bendrijà ir
patvirtintas pareigoms miesto prefekto. ·i profesija reikalavo visi‰ko
sàÏiningumo. Tabelionas netarnavo nei valstybei – kaip valstybinòs
tarnybos ra‰tininkas (lot. scriba), nei atskiram asmeniui – kaip privatus ra‰tininkas (lot. exceptor et notarius).
Nuodugniai i‰siai‰kin´s visas sandorio detales, tabelionas sudarydavo akto projektà, pagal kur∞ ant specialaus popieriaus buvo
ra‰omas aktas. Tuomet dalyvaujant liudininkams dokumentà perskaitydavo kontrahentai, pasira‰ydavo ‰alys ir liudininkai4. Visa tai
tabelionas nurodydavo akte ir pasira‰ydavo.
Øra‰ytas ∞ teismo protokolà ra‰tas ∞gydavo oficialaus akto statusà ir
vòliau negalòjo bti nuginãytas.
Pirmieji dokumentai buvo ra‰omi ant medini˜ lenteli˜, vadinam˜j˜ caudex (i‰ ãia kil´ ÏodÏiai codex – knyga ir kt., codicilus – ra‰tas
ir kt.), vòliau – ant papiruso, pergamento, medÏio Ïievòs popieriaus
ar ypatingai apdorotos drobòs. Romònai jau Ïinojo herbin∞ popieri˜, dokument˜ apsaugai nuo klastojimo vartojo antspaudus.
Antspaudavimas buvo gana sudòtingas: para‰ais patvirtintas ra‰tas
suvyniojamas ∞ ritin∞, sulankstomas ∞ kvadratà, ∞pakuojamas drobòs
skiautòn ir persiuvamas storu silu, ant kurio gal˜ dedamas
antspaudas. Dokumentas registruojamas teismo ∞staigoje ir ∞ra‰omas

∞ protokolà. Tokia procedra buvo privaloma dovanojimo sutartims,
testamentams, etc.
Romos miesto notaras buvo garsus teisininkas, groÏinòs romòn˜
prozos pradininkas, Ïymus oratorius Markas Tulijus Ciceronas,
Romos valstybòs notaras – filosofas Liucijus Anòjus Seneka.
Lotyni‰ku ÏodÏiu notarius bizantinòje teisòje buvo vadinami
∞vairi˜ kanceliarij˜ tarnautojai – ra‰tininkai, protokoluotojai ar
sekretoriai. Asmenys, atsakingi uÏ dokument˜ sudarymà, vadinti
lotyni‰kais terminais tabellius ir tabularius (liet. ra‰tininkas, archyvaras) arba graiki‰kai symbolographos (gr. symbolon – Ïenklas + gr.
graphō – ra‰au).
Dokumentai susidòjo i‰ trij˜ dali˜: ∞Ïangos, dòstomosios ir baigiamosios. ØÏangoje – kreipimosi ∞ Dievà formulò, akto sudarymo
data. Dòstomojoje dalyje buvo nurodomos ‰alys, sudaranãios
sandor∞, kartais ir sandorio sudarymo motyvai, i‰dòstomas pats
sandoris, sandorio uÏtikrinimo tvarka, nurodant sandorio nevyk-

dymo pasekmes, o kai kuriais atvejais ir priesaika vykdyti sandoryje
numatytas prievoles.
Notar˜ funkcijos buvo reglamentuotos Bizantijos imperatoriaus
Justiniano I (527–565) novelose. Prireikus sudaryti sandorius ar
potvarkius, jie turòjo konsultuoti teisòs nei‰mananãius Ïmones,
sura‰yti oficialius dokumentus. Vadinamojoje eparchijos knygoje
buvo nustatyti doroviniai ir dalykiniai reikalavimai kandidatui ∞
notarus (be kita ko, jis turòjo ∞rodyti tur∞s teisin∞ i‰silavinimà),
apra‰ytas skyrimo ∞ tarnybà ceremonialas, i‰dòstyta apmokòjimo
tvarka ir nustatytas Bizantijos notar˜ skaiãius (24).
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Vilniaus Au‰ros vart˜ detalò – Hermio
(Merkurijaus) atvaizdas. ·is Antikos
dievas vadinamas keliautoj˜, pirkli˜,
taip pat ir ra‰tinink˜ globòju

Ra‰tas, kuriuo Liudvikas IV Bavaras
dovanojo Lietuvà Vokieãi˜ ordinui.
1337

NOTARIATO INSTITUCIJOS
SUSIFORMAVIMAS

M

5 Protonotaras (lot. protonotarius) – tai
Romos kurijos prelatas, rengiantis popieÏiaus
bules, kanonizavimo ir beatifikavimo aktus.
Auk‰tesniojo rango baÏnytiniai notarai kartais
vadinami lot. primicerius notariorum.
6 Нотариус, 1996, Nr. 1, p. 8
7 Исторические хроники российского
нотариата, Москва, 2003, p. 28–29
8 Mindaugas Maksimaitis, UÏsienio teisòs
istorija, V., 1988, p. 174
9 Harold J. Berman, Teisò ir revoliucija, V.,
1999, p. 516
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anoma, kad notariatas, kaip savaranki‰ka teisinò institucija, atsirado VIII a. Italijoje, kiek vòliau Pranczijoje, Vokietijoje,
Austrijoje, XV a. – Rusijoje.
Pranczijoje ir Vokietijoje notariatas ilgà laikà buvo dvasininkijos monopolija. BaÏnytiniai (apa‰tali‰kieji) notarai sura‰ydavo
baÏnytinius aktus, pavyzdÏiui, vyskup˜ i‰rinkimo, visuotini˜
BaÏnyãios susirinkim˜ nutarimus, posòdÏiuose skelbdavo dokumentus. Notarus turòjo popieÏiaus, patriarcho, vyskupij˜ ra‰tinòs.
PavyzdÏiui, popieÏius Sikstas V (1585–1590) vien protonotar˜5
turòjo 22 6.
Svariausias net ir su BaÏnyãia nesusijusio ra‰ytinio dokumento
patvirtinimas buvo uÏdòti j∞ ant altoriaus. Taãiau lygiagreãiai galiojo
ir vadinamoji laisvojo antspaudo teisò: karaliai galòjo tvirtinti senjor˜ dokumentus, senjorai – vasal˜, miesto valdÏia – miestieãi˜;
vyskupai ir abatai – religinòs bendruomenòs nari˜. ·i teisò egzistavo
iki XV a. vidurio. Antspaudu patvirtintas dokumentas, jeigu jo
autenti‰kumas nekòlò abejoni˜, turòjo neginãijamà ∞rodomàjà
galià7. Antspaudo teisò sudarò prielaidas atsirasti vyskupij˜, senjorij˜ ir miest˜ notarams.
Taãiau prekini˜ pinigini˜, kartu ir teisini˜ santyki˜ raidà stabdò
feodalinio kio uÏdarumas. X–XI a. labiau buvo paplitusi tik
dovanojimo sutartis. Mat turto pirkimas ir pardavimas prie‰taravo

feodaliniam garbòs supratimui, be to, pavyzdÏiui, Pranczijoje
ÏemvaldÏio turtas laikytas ne individualia, o ‰eimos ar giminòs
nuosavybe, jà parduoti reikòjo giminaiãi˜ sutikimo8. Kita vertus,
beveik visoje Italijoje jau X a. ∞sigalòjo i‰ dalies ∞statymais, o i‰ dalies
paprotine teise pagr∞sta nuostata, kad teisiniai aktai turi bti sura‰yti
ir patvirtinti notaro.
Notarais galòjo bti kilmingi, gerà vardà turintys ir teis´ i‰manantys Ïmonòs. ViduramÏiais jie ne tik ∞formindavo gildijos nari˜
sutartis ir kitus dokumentus, atstovaudavo (kaip advokatai) teismuose ir kitose ginã˜ sprendimo procedrose, bet ir prisidòdavo
prie gildij˜ ir miesto valdymo. Notarai daÏnai lydòdavo municipalinius pareignus (pirkli˜ konsulus, podestas, merus, burmistrus)
vykstant spr´sti ginã˜; sudarinòdavo oficialius dokumentus, vietini˜
statut˜ projektus, rengdavo rinkimus, ra‰ydavo lai‰kus kaimyniniams miestams ir senjorams, ai‰kindavo miest˜ chartijas 9.
Galutinai vie‰asis notariatas ∞sitvirtino XII a. vid., kai ir valstybò,
ir baÏnyãia pripaÏino, jog notari‰kai patvirtintas dokumentas yra
vie‰asis aktas. Profesionalaus ra‰tininko – notaro sura‰ytas dokumentas ∞gijo oficialaus dokumento statusà. Notarais imta vadinti
asmenis, kuri˜ profesija buvo akt˜ tvirtinimas.
Pirmosios notariato ∞staigos atsirado Pranczijoje valdant
Liudvikui IX ·ventajam (1226–1270): paskutiniais gyvenimo metais
jis ∞steigò ParyÏiuje 60 notar˜ kontor˜. Po 32 met˜, jau valdant
Pilypui IV GraÏiajam (1285–1314), ‰i teisinò institucija buvo ∞vesta
visoje Pranczijoje. Ødomu tai, kad pradÏioje notarams buvo
priskiriamos ∞vairiausios pareigos, kurios daÏnai neturòjo nieko
bendra su notariatu: pradedant vie‰osios tvarkos palaikymu ir
baigiant baudÏiam˜j˜ byl˜ protokol˜ sudarymu. XIX a. pr.
prancz˜ notariatas tampa ‰ios teisinòs institucijos lyderiu visoje
Europoje.
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Rastinuko registravimas notaro
kontoroje

Suvenyrinò notaro statulòlò

KELETAS PASTABˆ APIE
PRANCÌZIJOS NOTARIATÑ

P

Testamento skaitymas

10 Фамелиди A. M., Русский нотариат,
СПб, 1902
11 1803 m. kovo 16 d. Pranczijoje 1793 m.
buvo ∞vestas revoliucijos kalendorius

Patvirtintas testamentas
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ranczija nuolat tobulino savo notariatà. Pagal galiojusius XIX a. II p. ∞statyminius aktus notariato, kaip vie‰osios ∞staigos,
funkcijos labai i‰siplòtò. Notarams patikima sudaryti ∞vairiausius
liudijimus, parduoti turtà ir t.t. Notar˜ skyrimas tapo prezidento
prerogatyva. ·ias pareigas galòjo uÏimti pilnametis ‰alies pilietis,
atlik´s karin´ prievol´, ∞gij´s nepertraukiamà ‰e‰eri˜ met˜ darbo
staÏà notarinòje kontoroje. Be to, reikalauta specialaus teisnumo ir
doros paÏymòjimo, i‰duoto tos vietovòs, kurioje gyvena kandidatas ∞
notarus, mero. Aleksandras Famelidis knygoje Rusijos notariatas 10
ra‰o, kad Vokietijos ir Austrijos ∞statymai i‰ kandidato ∞ notarus, be
speciali˜ valstybini˜ egzamin˜, reikalavo dar ir teisinio i‰silavinimo,
o vienas i‰ esmini˜ reikalavim˜ Pranczijoje buvo praktinis kandidato pasirengimas vadovaujant notarui. Dòl ‰io reikalavimo ‰alyje
susiformavo savitas klerk˜ luomas, kurie priÏirimi notar˜ redagavo ir sudarinòjo aktus bei òjo notar˜ pareigas jiems i‰vykus. Notar˜
prieÏirà Pranczijoje, be specialios drausmòs komisijos, vykdò dar
ir teismas, kuris konkreãiais ∞statym˜ nustatytais atvejais uÏ
nusiÏengimus ir piktnaudÏiavimà tarnyba bausdavo notarà bauda,
nuostoli˜, kuriuos patyrò klientas dòl vienoki˜ ar kitoki˜ veiksm˜,
atlyginimu, nu‰alinimu nuo pareig˜.
DidÏiosios revoliucijos metu, kai podraug su karaliumi praÏtin
nuòjo ne vienas valstybòs institutas, nekilo joki˜ abejoni˜ dòl to,
ar notaro profesija reikalinga. 1803 m. Napoleonas, pirmasis Pranczijos respublikos konsulas, suteikò notarams statusà, kurio
pagrindai ir svarbiausi principai liko nepakit´ lig‰iol. Tai buvo ∞tvirtinta XI respublikos met˜ vantozo (pranc. ventôse) mònesio 25
dienos ∞statyme11. ·is ∞statymas turòjo ∞takos daugelio ‰ali˜ notariato
∞statym˜ leidybai.

Notaro kontoroje

ParyÏiaus notaras tradiciniu apdaru.
1725

Prancz˜ notaro karikatra

25

NOTARO DARBO SVARBA

Notaro i‰kaba

12 Яков Свет, Колумб, Maskva, 1973,
p.193–195
13 Antonio Sicari, Portretai, V., 2003, p. 31
14 Aleksandras Diuma, Grafas Montekristas,
t. II, V., 1985, p. 202
15 Нейман M. M., Современное положение
российского нотариата, Dubnas, 1888, p. 144
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otaras nuo seno dalyvavo reik‰mingiausiuose Ïmogaus
gyvenimo ∞vykiuose, pradedant gimimu ir baigiant mirtimi, o jo
patvirtintas dokumentas visais laikais buvo laikomas svariu ir
patikimu.
Kristupo Kolumbo ekspedicijoje dalyvavo notaras Rodrigo
Escovedo, kuris 1492 m. spalio 12 d. 10 val. ryto kartu su admirolu
Kolumbu i‰lip´s dabartinòje San Salvadoro saloje sura‰ò naujojo
pasaulio atradimo ir perdavimo valdyti Ispanijos karalienei Izabelei
ir karaliui Ferdinandui aktà. Liudytojai tà faktà patvirtino priesaika.
Aktà pasira‰ò Kolumbas 12.
Ms˜ laikus pasiekò smulkus Pranczijos nacionalinòs didvyròs,
Katalik˜ BaÏnyãios ‰ventosios Joanos Arkietòs teismo apra‰as – ‰∞
procesà 1430–1431 m. kruop‰ãiai uÏfiksavo trys notarai, dalyvav´
visuose posòdÏiuose ir kiekvienas atskirai viskà uÏra‰inòj´13.
Apie reik‰mingà notaro vaidmen∞ liudija ir epizodas i‰ Valentino
Pikulio romano Monzundas. Paskandinto ‰ved˜ garlaivio kapitonas,
vos i‰gelbòtas Baltijos jros, i‰ karto pareikalauja plaukti ∞ neutral˜
uostà, kad notaras patvirtint˜ jo parei‰kimà, jog laivas nuskendo dòl
ne∞veikiamos jògos, nors kapitonas darò viskà, kas btina tokiu atveju laivui ir kroviniui i‰gelbòti.
Amsterdamo notaras po tapytojo Rembrandto mirties sudarydamas jo elgeti‰ko turto apra‰à, kruop‰ãiai sura‰ò ne tik senas kòdes
ir nosines, bet ir paveikslus, i‰parduotus uÏ skolas dar menininkui
esant gyvam. Pagal ‰∞ dokumentà Rusijos kunigaik‰tis Dimitrijus
Golicynas surado ir nupirko septynias Rembrandto drobes, taip pat
ir garsiàjà „Danajà“.
Notaro darbo specifika ypatinga. Honoré de Balzacas, kurio tòvas
buvo notaras, ra‰ò: „Kas per darbas! Dar nò vienos a‰ies taip nekaldino, taip nei‰bandò perkrovimais“. „Jeigu notaras nebus pedanti‰kas kaip senmergò, jis praras klientrà“.
Apie notaro atsakomyb´ ir prevencin∞ vaidmen∞ ra‰ò ir
Alexandre’as Dumas: „kad ms˜ aktai bt˜ teisòti, – atsakò notaras, – mums reikia Ïinoti, jog tiksliai vykdome kliento valià. Galima

sura‰yti testamentà fizi‰kai serganãiam, bet j∞ padiktuoti turi sveiko
proto Ïmogus“14.
Garsiam XIX a. pabaigos rus˜ notarui Michailui Neimanui vienas
turtingas pranczas parei‰k´s: „Tautinei ir asmeninei pranczo garbei apginti skirtas karas. Apginti ‰eimos gerovei ir turtui mes turime
notariatà. O kadangi ms˜ pranczi‰kasis notariatas visi‰kai pateisina jam rei‰kiamà pasitikòjimà, notarai yra vienas i‰ labiausiai gerbiam˜ luom˜. Notaras – tai ms˜ ‰eimos narys, ms˜ pataròjas
visais turto klausimais, tai ms˜ vis˜ gerovòs reikal˜ tvarkytojas ir
vadovas. Mes patikime notarui visà turtà ir esame visi‰kai tikri, kad
jis apsaugos j∞ geriau negu mes patys. Be notaro mes negalime
i‰siversti Ïengdami ∞ santuokin∞ gyvenimà, ∞ j∞ kreipiamòs jausdami
artòjanãià gyvenimo pabaigà. Senelis buvo mano notaro klientas, ir
ankas bus mano notaro anko klientas. Kaipgi mano notarui
man´s nesaugoti, o man juo nepasitikòti“ 15.

Notarinio akto paskelbimas

Notaro konsultacija
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VALDOVO RA·TINñS ATSIRADIMAS

J

DidÏiojo kunigaik‰ãio Vytauto
antspaudas. 1379

16 Kaip nurodo Edvardas Gudaviãius, nors
Vytauto kanceliarijai negalòjo prilygti jokia
kita ra‰tinò, taãiau akto gavòjas galòjo pateikti
valdovui patvirtinti jau sura‰ytà tekstà (tokias
galimybes turòjo BaÏnyãia ir besikurianãios
miest˜ magdeburgijos). Îr. Edvardas
Gudaviãius, Lietuvos istorija, V., 1999, p. 423
17 Mykolas Kondratas, Lietuvi˜ tautos ir
valstybòs istorija, V., 1994, p. 321
18 Zenonas Ivinskis, Lietuvos istorija iki
Vytauto DidÏiojo mirties, Roma, 1978, p. 380
19 Juozas Jurginis, Ingò Luk‰aitò, Lietuvos
kultros istorijos bruoÏai, V., 1981, p. 46–47
20 Lietuvos Metrika, kurià sudaro 644 knygos,
Lietuvà prijungus prie Rusijos (1795) buvo
i‰veÏta ∞ Peterburgà

30

au XIII–XIV a. Lietuvos DidÏiojoje Kunigaik‰tijoje valstybòs
==.reikalams buvo pasitelkiami ra‰tininkai. Pirmieji ra‰tininkai
buvo vienuoliai: lotyn˜ kalba ra‰tus ra‰ò katalikai, rusòn˜ – staãiatikiai. Tie dokumentai buvo skirti uÏsienio valstybòms. Vidaus
reikalams ra‰tai dar nebuvo vartojami: didÏiojo kunigaik‰ãio valdÏia
buvo asmeninò ir jo ∞sakymai skelbiami ÏodÏiu – krivlòse, per pasiuntinius. Tik XIV a. pab., kai krik‰tà priòmusi Lietuva tapo
lygiaverte krik‰ãioni‰k˜j˜ Vakar˜ partnere, kai krik‰ãionybò atne‰ò
didÏiuli˜ permain˜ ∞ visas valstybòs gyvenimo sritis – visuomenòs,
kio, politikos, teisòs, kultros, – atsirado didÏiulis ra‰to poreikis tiek
i‰oròs, tiek vidaus reikalams. Lietuvai teko sparãiai perimti kataliki‰kosios Vakar˜ Europos kultrà. Taigi ir notaro institucija susiklostò per gerokai trumpesn∞ laikà nei kitose valstybòse.
Lietuvos notariato istorijoje, kaip ir daugelyje kit˜ valstybòs
gyvenimo sriãi˜, viena i‰ ry‰kiausi˜ figr˜ yra didysis Lietuvos kunigaik‰tis Vytautas. Tai jis reformavo Lietuvos administracijà, 1409 m.
∞steigò Trakuose antrà Ïinomà Lietuvoje mokyklà (pirmoji ∞steigta
1397 m. prie Vilniaus katedros), Lenkijos karaliaus kanceliarijos
pavyzdÏiu ∞krò valdovo ra‰tin´ (1385). Taãiau skirtingai nuo
Jogailos lenki‰kosios, Vytauto ra‰tinò buvo pasaulietinò, joje dirbo
vos vienas kitas dvasininkas16. Yra Ïinomos kelios Vytauto laik˜
ra‰tinink˜ pavardòs: vyresni˜j˜ sekretori˜ pareigos buvo patikòtos
Mikalojui Cebulkai (Miko∏aj Cebulka) ir Mikalojui MaldÏikui
(Miko∏aj Ma∏drzyk). To meto didÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tinòje buvo
15–17 ra‰tinink˜. I‰duodami ra‰tai bei dokumentai – tiesa, ne visi –
buvo registruojami, daromi j˜ nuora‰ai, kad praÏuvus originalams
bt˜ galima parengti dublikatus. Todòl valstybòs ra‰tinòje atsirado
du skyriai: viename buvo ra‰omos privilegijos, registruojami ra‰tai,
kitame – daromi dokument˜ nuora‰ai 17.
Kad Vytautas ra‰tinink˜ darbà auk‰tai vertino, matyti i‰
amÏinink˜ pasakojim˜: „Kai kartà Vytautas savo Ïmonos Julijonos
akivaizdoje mylimam notarui dovanojo ‰imtà marki˜, ji nusistebòjo
dòl tos dovanos didumo. Tada Vytautas dar liep´s notarui pridòti kità
‰imtà, ir kol Ïmona nesiliovusi pastabas dariusi, buv´ i‰mokòta 800
marki˜“18.
Labai svarbs dokumentai – sutartys, privilegij˜ ir dovanojim˜
aktai – didÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tinòje buvo ra‰omi ant pergamento,

o lai‰kai, prane‰imai ir pan. – ant popieriaus. Seniausi i‰lik´ popieriuje ra‰yti dokumentai yra Vytauto lai‰kai kaimynini˜ valstybi˜
valdovams19.
Vytauto ra‰tinòje buvo registruojami svarbesni i‰duodami ir
gaunami dokumentai, o ilgainiui nusistovòjo tvarka, kad didÏiojo
kunigaik‰ãio ra‰tinòje buvo saugomi nuora‰ai vis˜ ra‰t˜ (i‰duot˜ ir
gaunam˜), ∞vairi˜ sutarãi˜ ir dokument˜ originalai. Formavosi seniausias, pagrindinis valstybòs ra‰t˜ archyvas – Lietuvos Metrika 20.
Seniausi Lietuvos Metrikos ∞ra‰ai yra XIV a. pab., vòliausi – XVIII a.
pabaigos. Øra‰us LDK rusòn˜, lotyn˜, lenk˜ kalbomis darò ra‰ovai
(rus. дьякъ), tikrino ir tvirtino j˜ vir‰ininkai ra‰tininkai (rus. писари господарские). Be to, ra‰tininkai redagavo privilegijas, ∞statymus,
teisynus, vertò sudòtingus tekstus. Ra‰tinòje radosi statutai ir
metra‰ãiai.

Stilius. XIV–XV a.

Vienintelis i‰lik´s karaliaus
Mindaugo dokumentas –
sòli˜ Ïemòs dovanojimo ra‰tas.
1255

Vytauto majestotinis
antspaudas ir jo rekonstrukcija,
atlikta K. W. Kielisiƒskio
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DidÏiojo kunigaik‰ãio Gedimino lai‰k˜ nuora‰as,
padarytas Liubeko miesto notaro Jono i‰ Bremeno 1323 m. liepos 18 d.
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Vytauto priesaika Lenkijos karalystei ir Jadvygai. 1392

Lietuvos Metrikos atvartas. 1593–1594
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DOKUMENTO SÑRANGA

P

DidÏiojo kunigaik‰ãio Îygimanto
Augusto privilegijos, kuria sulygintos
konfesij˜ teisòs, inicialinò raidò.
1563

21 „Мы Жикгимонт, божиею милостью
великии князь литовскии, жомойтскии,
рускии и иных...“ Îr. Konstantinas Jablonskis,
Istorija ir jos ‰altiniai, V., 1979, p. 284
22 Ten pat, p. 291
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agrindinò akto dalis – tekstas; tai, kà prideda ra‰tininkas,
vadinama protokolu.
Pradedamàj∞ protokolà sudaro ‰ios dalys (lot.): invocatio – kreipimasis ∞ Dievà (In nomine Domini amen), intitulatio – akto davòjo
pavadinimas 21, inscriptio – akto adresato pavadinimas, arenga –
motyv˜, dòl kuri˜ sudaromas sandoris ar sura‰omas aktas, i‰dòstymas, publicatio (promulgatio) – formulò, kuria nurodoma, kad akte
i‰dòstytas dalykas skelbiamas visiems suinteresuotiems asmenims.
Tekstas savo ruoÏtu skirstomas ∞ narratio – atpasakojimà aplinkybi˜, kurios sudarò pagrindà teisiniam sandoriui ∞vykti ir aktui
sudaryti, dispositio – akto davòjo valios i‰rei‰kimas, i‰dòstymas
dalyko, dòl kurio sura‰ytas aktas, sanctio – nurodymas baud˜ ir
bausmi˜, kurios gròs tam, kas nesilaikys sandorio arba akto.
PavyzdÏiui, testamentuose daÏnai buvo ra‰oma: „kas paneigs tà
mano testamentà, tas teisis su manimi prie‰ Dievà jo baisiajame
teisme“. Pirkimo ir kituose privaãiuose aktuose daÏnai ra‰oma, kad
nesilaikantis akto nuostat˜ turòs mokòti baudà didÏiajam kunigaik‰ãiui, pavyzdÏiui, du ilguosius, seninui – ilgàj∞, paseniniui –
pus´ ilgojo, o nukentòjusiai ‰aliai atlyginti Ïalà ir nuostolius.
Tekstas dar gali bti skirstomas klauzulòmis (lot. clausula –
pabaiga). Tai kiekviena atskira sutarties sàlyga; siauresne prasme –
sutartyje numatyta ar aptarta speciali sàlyga. PavyzdÏiui, 1594 m.
Ïemininko Stanislovo Sireviãiaus ∞keiãiamajame ra‰te, be kita ko,
nurodyta, kad jei ∞kaito turòtojui valdant ∞keistà turtà – tris tarnybas
Ïmoni˜ su j˜ Ïemòmis ir turtu, – ∞keistieji kininkai i‰bògiot˜, bt˜
kareivi˜ sunaikinti, sudegt˜ ar pan., tai ∞kaito turòtojas (kreditorius)
uÏ tai neatsakàs, o ∞kaito davòjas (skolininkas) nepaisant ‰i˜ aplinkybi˜ turi gràÏinti visà paskolos sumà 22.
Baigiamajame protokole (eschatokole) nurodoma akto sudarymo
vieta, laikas, pridedamas baigiamasis Ïodis, pavyzdÏiui, amen.
Prie baigiamosios dalies taip pat reikòt˜ priskirti ir paskutin´
teksto dal∞ corroboratio – duomenis apie akto sudarymà ir patikrinimà: kieno ∞sakymu sura‰ytas aktas, kas j∞ sura‰ò, kokie liudytojai
dalyvavo, kokiu antspaudu ar antspaudais patvirtintas.

DidÏiojo kunigaik‰ãio ·vitrigailos sutartis su Livonijos ordino didÏiuoju magistru
ir Moldavijos vaivada. 1431

Pirmoji didÏiojo kunigaik‰ãio Stepono Batoro Vilniaus universiteto steigimo privilegija. 1578
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DOKUMENTO TVIRTINIMAS

DidÏiojo kunigaik‰ãio Jogailos
antspaudas prie 1382 m. Dubysos
sutarties

23 Juozas Jurginis, Lietuvos krik‰tas, V., 1987,
p. 229
24 Signetò – tai Ïiedas su jo savininko Ïenklu.
Signetiniai antspaudai daÏniausiai buvo
∞spaudÏiami paãian ra‰tan, o ne kabinami
prie jo.

MaÏasis Vilniaus antspaudas,
naudotas 1446–1585 m.

36

L

ietuvos, kaip ir kit˜ kra‰t˜, valdovai sekretori˜ arba
notar˜ para‰yt˜ akt˜ tekstus tvirtindavo ne para‰ais, o antspaudais.
Ne tik didieji kunigaik‰ãiai, bet ir j˜ vietininkai vaivados ar seninai
ilgà laikà savo duodam˜ ra‰t˜ nepasira‰ydavo, o uÏdòdavo antspaudus23. Did∞j∞, arba majestotin∞, antspaudà, kurio herbo skydo laukuose buvo vis˜ svarbiausi˜ valdom˜ Ïemi˜ herbai, Vytautas vartojo
svarbiems tarptautiniams dokumentams, paprastai sutartims.
Tarptautiniam susira‰inòjimui ir kra‰to viduje vartotas maÏasis, arba
signetinis 24, antspaudas.
Ankstyviausias Ïinomas yra XVI a. pr. didÏiojo Lietuvos kunigaik‰ãio Aleksandro Jogailaiãio para‰as. Pasira‰oma buvo tik lotyni‰kai, nesvarbu, kokia kalba sura‰ytas aktas. Îygimanto Senojo
(1506–1548) laikais didÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tuose atsiranda ir
ra‰tininko arba kanclerio para‰as. Taigi, para‰ai akte liudija j∞ esant
ne ankstesn∞ nei XVI a. vid. Pasira‰ydavo ra‰tà sura‰´s ra‰tininkas.
Vòlesniuose dokumentuose pasira‰ydavo nebtinai sura‰´s aktà
asmuo, daÏniau tas, kurio prieÏiroje ir kurio atsakomybe sura‰ytas
aktas.
Privaãiuose aktuose maÏdaug iki XVI a. vid. joki˜ para‰˜ nebuvo.
Kunigaik‰ãiai, vaivados ar seninai savo vardu duodam˜ ra‰t˜
nepasira‰ydavo, tenkindavosi antspaudais. Antspaudus Lietuvoje
turòjo kunigaik‰ãiai, ponai, bajorai, kunigai ir miestelònai.
1520–1530 m. greta su akto davòjo ar j∞ pavadavusio Ïmogaus
antspaudo paplito ir liudytoj˜ antspaudai. Antspaudas atstodavo
para‰à. Apytikriai nuo 1540 m. liudytojai vis daÏniau imami vadinti
antspauduotojais (rus. печетари). Liudytojais kvieãiami Ïmonòs,
turintys antspaudus. Tiesa, kartais snus dòdavo tòvo antspaudà,
na‰lò – vyro. Nuo XVI a. II p. ra‰tingi liudytojai prie antspaudo dar
ir pasira‰o. Taip pat pasira‰o ir akto davòjas. Kunigaik‰ãi˜ aktams
liudytoj˜ nereikòjo, taãiau kartais nurodoma rus. при том были
(dalyvavo), vadinasi, i‰vardyti ponai kunigaik‰ãio aktui pritarò.
Dokumentas su antspaudu, jei antspaudo tikrumas nekòlò abejoni˜, turòjo absoliuãià ∞rodomàjà galià (negalòjo bti nuginãytas).

DidÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ Jogailos (1413) ir Aleksandro (1503) antspaudai

LDK pareign˜ antspaudai

Îygimanto Augusto ir Bonos Sforzos para‰ai 1525 m. dokumente
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I

Didysis gotikinis Kauno
antspaudas. 1540

Klaipòdos antspaudas

25 Magaryãios – tai nedidelòs vai‰òs, i‰gertuvòs, atlikus kok∞ reikalà: pardavus, nupirkus,
sudarius sutart∞ ir pan. Magaryãininkais vadinami pagal paprotin´ teis´ privalomi pirkimo
ir pardavimo liudytojai.
26 Mykolas Balinskis, Vilniaus miesto istorija,
V., 2007, p. 273
27 Bronius Kviklys, Ms˜ Lietuva, t. I, V.,
1989, p. 488
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‰ didÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tinòs XV a. pasklidusià ra‰to ir
dokument˜ tvarkymo kultrà peròmò ne tik ∞vairaus lygio administracijos ir teism˜ ∞staigos. Greitai ra‰ytini˜ dokument˜ vert´ suprato eiliniai bajorai ir miestieãiai. Ra‰tini˜ veikla ∞diegò ra‰ytinius
aktus (donacijas, pardavimo bei kitas sutartis, testamentus) bajor˜ ir
miestieãi˜ buityje. J˜ uÏsakymu daroma vis daugiau ∞vairiausi˜
dokument˜ nuora‰˜, i‰ra‰˜. Pradòti kaupti ‰eimos archyvai, kuriuose buvo saugomi ∞vairs, daÏniausiai turto ∞sigijimà bei luomin´
priklausomyb´ liudijantys dokumentai.
XIV–XV a. ra‰ytini˜ akt˜ turime nedaug. Tuo metu galiojo
paprotinò teisò – sutardavo, sumu‰davo rankomis, i‰gerdavo magaryãias 25. Magaryãi˜ kòlimo faktas ginão atveju buvo ∞rodymas, kad
sandoris sudarytas. Seniausi Ïinomi Lietuvoje pardavimo aktai ra‰yti
pardavòjo vardu, btinai nurodant liudytojus. Liudytojai, vadinami
„geraisiais Ïmonòmis“, daÏniausiai bdavo vyrai, kartais ir moterys;
bajorai, miestelònai, ra‰tininkai, dailidòs, eiguliai, net ir baudÏiauninkai.
Îemòs pirkimo procedra susidòjo i‰ keli˜ veiksm˜: susitariama,
apvedama parduodama Ïemò, galiausiai geriamos magaryãios. Kai
kuriuose Ïemòs perleidimo aktuose, be liudytoj˜ sàra‰o, sura‰yti
Ïmonòs, kurie dalyvavo pirkòjui aprodant ir apvaik‰tant perkamà
Ïem´.
Po Valak˜ reformos valstieãiai naudojamos Ïemòs negalòjo nei
∞keisti, nei parduoti. Feodalai paskolà paprastai garantuodavo turtu,
atiduodami kreditoriui valdyti savo turtà ar jo dal∞ su visomis arba
beveik visomis feodalinòmis prievolòmis ir teisòmis, t.y. su prievole
eiti karo tarnybà, valdyti ir teisti valstieãius. Økeiãiamas turtas perduodamas ∞kaito gavòjui valdyti, kol bus ∞vykdyta prievolò. Antai
istorikas Mykolas Balinskis teigia mat´s ra‰tà su antspaudu, kur∞
Petrui Ivanovskiui 1547 m. rugsòjo 10 d. i‰davò Barbora Radvilaitò,
Trak˜ vaivadienò, na‰lò. Jame tvirtinama, kad bsimoji karalienò
pasiskolino 128 kapas gra‰i˜ ir 8 dubenis medaus, uÏ tai uÏstatydama auksin´ grandin´, ∞vertintà 227 dukatais, ir 2 paauksuotas
gnias, ∞vertintas 131 grivina 26.
1498 m. Gardine pergamente sura‰ytas pardavimo dokumentas,
tvirtinantis, kad A‰menos bajoras J. Bagdonaviãius pardavò pievà

Lietuvos didÏiojo kunigaik‰ãio Aleksandro viròjui P. Olechnoviãiui.
Prie dokumento raudon˜ ‰ilko sil˜ pynutòmis prikabinti keturi˜
sutarties liudinink˜ antspaudai va‰ko dubenòliuose.
1536 m. i‰duotas dokumentas lotyn˜ kalba, liudijantis, kad Vilniaus pranci‰kon˜ vienuolynas pardavò sklypà Ulrikui Hozijui. Jis
patvirtintas trimis va‰ko antspaudais.
1530 m. Vilniaus vaivada Albertas Go‰tautas siuntò pas karalien´
Bonà savo notarà Turà su ra‰tu ∞rodyti, kad buvo sumokòj´s ∞keitimo
sumà uÏ Darsni‰k∞, Utenà ir Mozyri˜ 27.
Feodalo testamentas turòjo bti pareik‰tas didÏiajam kunigaik‰ãiui ar jo vietininkams, o sudarytas ra‰tu dalyvaujant liudytojams.
Liudytojais galòjo bti asmenys, turintys testamentin∞ veiksnumà. 1632 m. Lietuvos didÏiojo etmono Leono Sapiegos testamentà
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Tipi‰kas ra‰tinòs dokumentas – pievos
pardavimo ra‰tas. 1498

Didysis gotikinis Vilniaus kapitulos
antspaudas, naudotas 1507–1685 m.

MaÏasis renesansinis Vilniaus
kapitulos antspaudas, naudotas
1520–1633 m.

28 Stanislovas Lazutka, Leonas Sapiega, V.,
1988, p. 131
29 Albinas Jovai‰as, Mikalojus Dauk‰a,
Kaunas, 2000, p. 127
30 Mykolas Balinskis, Vilniaus miesto istorija,
V., 2007, p. 339
31 Edvardas Gudaviãius, Lietuvos istorija, V.,
1999, p. 464–465
32 Vytautas Ali‰auskas, Mindaugas Paknys,
·v. Kazimiero koplyãia, V., 2004, p. 30
33 Konstantinas Jablonskis, Lietuvos kultra ir
jos veikòjai, V., 1973, p. 274
34 Vincas KryÏeviãius, Lietuvos privilegijuotieji
miestai, V.,1981, p. 62
35 Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos
istorija: 1009–1795, V., 2005, p. 200
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sura‰ò Martynas Davaina, LDK referendorius ir ra‰tininkas (Marcin
Dowojna, referandarz i pisarz W. Ks. Lit.) 28. Garsus Lietuvos teisininkas, Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas, 1571 m. pakviestas ∞
Var‰uvà, sura‰ò Îygimanto Augusto testamentà, kuriuo didelò jam
priklausanti Vilniaus Îemutinòs pilies biblioteka palikta Vilniaus
jòzuit˜ kolegijai 29. „O t˜ knyg˜, kurias atiduodame jòzuitams,
derlius yra nemaÏas ir neprastas...“ – ra‰oma testamente 30. Beje,
Augustinas Rotundas pasisakò uÏ lotyn˜ kalbos vartojimà vie‰ajame
gyvenime, ∞statymuose, privilegijose ir ra‰tuose.
Îinome, kad i‰ didelio brio XV a. pab.–XVI a. pr. auk‰tàj∞
i‰silavinimà ∞gijusi˜ dvasinink˜ nemaÏa tapo ∞vairi˜ institucij˜
pareignais, be kit˜, ir notarais. Laurynas Mendzileskis 1503 m.
dirbo vie‰uoju notaru, 1517 m. – apa‰tali‰kuoju protonotaru;
Mikalojus i‰ VolboÏo 1501 m. òjo apa‰tali‰kojo ir imperijos
(teori‰kai – ·v. Romos, fakti‰kai – vie‰ojo) notaro pareigas; Jurgis
Tolaitis Ei‰i‰ki‰kis 1508–1511 m. buvo vie‰asis apa‰tali‰kasis
notaras 31.
1604 m. rugpjãio 16 d. vie‰ojo ir Vilniaus kapitulos notaro
Martyno Kva‰kovskio sura‰ytas dokumentas apie ‰v. Kazimiero
karsto atidarymà. I‰ jo mes Ïinome, kad ‰v. Kazimiero „knas po
‰imto dvide‰imt met˜ nuo to laiko, kai, kaip Ïinoma, buvo palaidotas... buvo rastas visas ir nepaliestas; nuostabiai maloniu kvapu,
pasklidusiu po visà baÏnyãià...“ Notaras uÏra‰ò ir mrinink˜,
atvòrusi˜ kapaviet´, vardus: Petras Peregrinas i‰ Lombardijos ir
Steponas Simonaitis i‰ karali‰kojo Rokanti‰ki˜ (netoli Vilniaus)
dvaro 32.
NemaÏos Vilniaus vyskupo (ir kapitulos), magdeburgini˜
miest˜ – Vilniaus bei Kauno magistrat˜ ra‰tinòs veikò nuo XV a. pr.
·tai Kauno miesto savivaldybò XVI a. vid. turòjo tris ra‰tininkus:
vienà ra‰ius∞ lotyn˜, kità – rusòn˜ ir treãià – vokieãi˜ kalba 33. I‰ ∞ra‰˜
miest˜ magistrat˜ knygose matyti 34, kad magdeburgini˜ miest˜
gyventojai turòjo teis´ paveldòti turtà, galòjo disponuoti savo namu,
kiniais pastatais, sklypais, darÏais ir valak˜ Ïeme, savo turtà atiduoti, dovanoti, keisti, nuomoti ir parduoti. Pagrindinis turto
paveldòjimo dokumentas buvo testamentas. Sudarant testamentà
privalòjo dalyvauti burmistras, du taròjai ir ra‰tininkas. Dokumentas
i‰ karto buvo ∞ra‰omas ∞ akt˜ knygà.
Taigi, turime nepriekai‰tingai sura‰ytus teisinio pobdÏio dokumentus, ∞formintus nò kiek ne blogiau kaip kaimyninòse ‰alyse,
atitinkanãius to meto Europos standartus. Kaip pavadinsime j˜
kròjus – ar slavi‰ku pisoriaus vardu, ar lotyni‰kai – sekretoriaus,
notaro vardu – istorijos esmòs nekeiãia. Tad ne veltui Alfredas
Bumblauskas konstatuoja, jog XV–XVI a. pr. Lietuvos kultrà galima apibdinti kaip ra‰tini˜ kultrà 35.

Nera‰ting˜ bajor˜ para‰ai – kryÏeliai 1726, 1749 ir 1771 m. dokumentuose
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L

Metra‰tininkas. 1973.
Skulpt. V. Krutinis

36 Adomas Mickeviãius, Ponas Tadas, V.,1974,
p. 235
37 Ten pat, p. 393
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ietuvos Statutas reikalavo, kad ra‰tininkas bt˜
Lietuvos pilietis, tame paviete gyvenantis bajoras, geras, garbingas ir
vertas Ïmogus, i‰manàs teis´ ir mokàs ra‰yti valstybòs kanceliarine
kalba (rusòn˜).
XIV a. pab. LDK ra‰tinei vadovavo didysis ra‰tininkas. XV a. II p.
valdovo ra‰tinò gerokai patobulòjo, tapo kanceliarija. DidÏiojo
Lietuvos kunigaik‰ãio Aleksandro valdymo laikotarpiu (1492–1506)
valstybòs kanceliarijos veikla buvo pertvarkyta: patobulinti dokument˜ formuliarai, ra‰tvedyba, pradòtas tvarkyti ir sisteminti valstybòs archyvas, sukurta valdovo ir valstybòs antspaud˜ sistema.
Kanceliarijai vadovavo didÏiojo kunigaik‰ãio skiriamas kancleris.
Pirmas Ïinomas LDK kanceliarijos vedòjas – kancleris nuo 1441 m.
buvo Sudivojus (Sudivajus) Valimantaitis, Îemaitijos seninio
K´sgailos jaunesnysis brolis.1566 m. Lenkijos pavyzdÏiu atsiranda
pakanclerio (vicekanclerio) pareigybò. Auk‰to rango valstybòs
pareignai – uròdai, prie kuri˜ priskiriamas kancleris ir pakancleris,
dar buvo vadinami dignitoriais. Ra‰tininkas, referendorius, sekretorius buvo Ïemesnio rango uròdai. Ra‰tininkai kartais vadinami ir
lotyni‰ku vardu – notarais.
Kancleris priÏiròjo, kad didÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tai neprie‰taraut˜ valstybòs ∞statymams, jo Ïinioje buvo ∞ra‰˜ knygos ir archyvas
(Lietuvos Metrika), valstybòs didysis antspaudas. Turòjo pavaduotojà pakancler∞, padòjòj˜ ra‰tinink˜. Pakancleris galòjo atlikti ir
kanclerio funkcijas: rengti valdovo potvarkius ir ∞statymus, si˜sti ir
priimti pasiuntinius, sudaryti sutartis.
DidÏiojo ra‰tininko (referendoriaus), kartais vadinamo sekretoriumi, svarbiausia uÏduotis buvo parengti ir sura‰yti valdovo dokumentus. Nuo XVI a. 3 de‰. didieji ra‰tininkai, stodami tarnybon,
privalòjo duoti priesaikà. ·ie valstybòs pareignai buvo visapusi‰kai
i‰silavin´, todòl jiems bdavo patikimos ir diplomatinòs misijos.

Ra‰tinink˜ pagalbininkai ra‰ovai, ra‰´ ra‰tus rusòn˜ kalba,
paprastai vadinami dijokais, djakais. Ra‰tinink˜ vadovaujami jie
sura‰ydavo ir nura‰ydavo dokumentus, pamokydavo naujus ra‰ovus. XV–XVII a. dijokais buvo vadinami ir pono, turtingo bajoro
ra‰tininkai bei ra‰ovai.
Paãioje XVI a. pradÏioje kanclerio pareigybò buvo pakelta iki
ministro rango, pagal kompetencijà jam priklausò tvarkyti kanceliarijos darbà, kai kuriuos uÏsienio politikos klausimus, saugoti
antspaudà ir antspauduoti valstybòs dokumentus. Kancleris tampa
antras pagal rangà (pirmas – didysis mar‰alas, priÏiròj´s tvarkà valdovo dvare) ir pirmas pagal reik‰m´ vyriausybòs narys – premjeras
dabartine kalba. Kancleris turòjo tvarkyti valstybòs ∞statym˜ leidybà
ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi. Per jo rankas eidavo ir visi i‰
uÏsienio gaunami valstybinòs reik‰mòs dokumentai. Kancleris dalyvaudavo formuojant valstybòs administracijos aparatà, skiriant jo
pareignus, skirstant jiems uÏ tarnybos duodamus valdyti valstybòs
turtus. Taigi jo rankose fakti‰kai buvo sutelkta auk‰ãiausioji LDK
valdÏia.
Jau XV a. didÏiojo kunigaik‰ãio kanceliarijoje atsirado universitetin∞ i‰silavinimà turinãi˜ Ïmoni˜, vienas i‰ j˜ – Aleksandro sekretorius, diplomatas Erazmas Ciolekas (1474–1522).
Neatsitiktinai keletas eiluãi˜ Adomo Mickeviãiaus poemoje Ponas
Tadas paskirta ra‰tininkams:
Ar dar prisimenat senovin´ gadyn´?
Kas ra‰ò? Ra‰tvedÏiai. Kam ra‰ò? Visai ‰aliai.
Dabar j˜ Lenkijoj ir Lietuvoj lig valiai 36.
Ra‰tininkai ra‰ò pauk‰ãi˜, daÏniausiai Ïàs˜, plunksnomis, jas
∞striÏai nupjov´ ir ∞skòl´. „Kits dvaro ra‰tvedys tiek plunksn˜ nòr
padroÏ´s, kiek a‰ su kardu ‰iuo esu galv˜ nuvoÏ´s...“ 37 – teigia Pono
Tado personaÏas Gervazas.
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Kanclerio Alberto Go‰tauto antkapinò
plok‰tò Vilniaus katedroje.
Skulpt. Bernardus Zanobius de
Gianotis

Kanclerio (1589–1623) Leono
Sapiegos antkapinis paminklas
Vilniaus ·v. Mykolo baÏnyãioje.
XVII a. 5 de‰.

Kancleris (1658) Kristupas Pacas

Pakancleris (1635–1640)
Steponas Pacas

38 Mykolas Lietuvis, Apie totori˜, lietuvi˜ ir
maskvòn˜ paproãius, V., 1966, p. 44–46
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Ra‰tininkai pastovaus atlyginimo negaudavo, todòl buvo sakoma,
kad jie „maitinasi plunksna“. Kà uÏsidirbdavo, tà ir turòdavo. Beje,
lotyni‰k˜ ra‰t˜ specialist˜, daÏniausiai samdom˜ i‰ Lenkijos, paslaugos buvo ‰e‰is kartus brangesnòs negu rusòni‰k˜j˜.
Teisòjai ir ra‰tininkai senojoje Lietuvoje atlyginimà gaudavo i‰
besibylinòjanãi˜j˜. Mykolo Lietuvio veikale Apie totori˜, lietuvi˜ ir
maskvòn˜ paproãius (apie 1550) ra‰oma: „....ms˜ teisòjai ima i‰
nekalto ie‰kovo de‰imtàjà dal∞ daikto, dòl kurio teisiamasi. ·itas
teisòjo atlyginimas vadinamas „peresudu“, ir jis turi bti sumokòtas
ãia pat teisme. O jei byla keliama dòl labai maÏo Ïemòs sklypo, tai
imama ne de‰imtoji dalis, o ‰imtas gra‰i˜, nors pats tas daiktas ir
nebt˜ tiek vertas. [....] Ir ra‰tininkas uÏ galutinio sprendimo
∞ra‰ymà ∞ akt˜ knygas reikalauja taip pat beveik de‰imtosios dalies.
UÏ bet kok∞ patarnavimà reikia mokòti. Vien uÏ antspaudo pridòjimà
prie raginimo stoti ∞ teismà dòl vieno gra‰io reikalaujama keturi˜
gra‰i˜.“ 38

Kancleris (1793–1795) Jokimas Liutauras Chreptaviãius

Ra‰tininkas (1761–1765)
Antanas Tyzenhauzas

Vilniaus ·v. Jono baÏnyãios Oginski˜ koplyãios portalas

Ra‰tininkas, Trak˜ vaivada
Tadas Oginskis
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LDK RA·Tˆ KALBA

I Lietuvos Statuto ∞Ïangos pradÏia
(lenk˜ kalba). ~1550

39 Konstantinas Jablonskis, Istorija ir jos
‰altiniai, V., 1979, p. 221
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V

ienas i‰ didÏiojo kunigaik‰ãio Vytauto ra‰tinòs ypatum˜
buvo daugiakalbystò. Kuria kalba buvo ra‰omas dokumentas, priklausò nuo adresato, o kartais – nuo dokumento svarbos. Vytautas
turòjo ra‰tinink˜, kurie ra‰ò lotyni‰kai, rusòni‰kai, dviem vokieãi˜
kalbomis – viena vartota Prsuose, antra – Livonijoje, arabi‰kai ir
turbt ãeki‰kai. Taigi didÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tinò i‰kart òmò ra‰yti
net ‰e‰iomis kalbomis 39. Ra‰tvedybai vidaus reikalams ∞sitvirtino
rusòn˜ kalba, susiformavusi Lietuvos valstybòs uÏimt˜ slav˜ Ïemi˜
tarmi˜ pagrindu. Nuo seno Lietuvoje oficialiesiems reikalams plaãiai
vartota lotyn˜ kalba. DidÏiojo kunigaik‰ãio ra‰tinòje ji ∞vesta net
anksãiau negu rusòn˜. Po krik‰to 1387 m. lotyn˜ kalba Lietuvoje
tapo baÏnytini˜ apeig˜, baÏnytini˜ ra‰t˜ bei dokument˜ ir mokykl˜
kalba. XVI a. lotyn˜ kalbà Lietuvoje imta plaãiai vartoti ir valstybiniams reikalams. Ji tapo antràja oficialia ra‰t˜ kalba. Lenk˜ kalbos
pozicijos Lietuvoje sustipròjo po 1569 m. Liublino unijos, o valstybine kalba Lietuvoje ji buvo pripaÏinta 1697 m., seime priòmus
nutarimà, kad LDK teismai ra‰tvedybai privalo vartoti lenk˜, o ne
rusòn˜ kalbà. Rusòn˜ kalba galiausiai i‰stumta i‰ oficialiosios vartosenos.
I‰ likusi˜ dokument˜ galima spòti, kad ra‰tinòse darbavosi
∞vairaus i‰simokslinimo lietuviai, taãiau tik keletas i‰ j˜ nusipelnò
tiesiogiai lietuvi˜ ra‰tijai – tai Vilniaus Ïemòs teismo ra‰tininkas ir
Auk‰ãiausiojo tribunolo sekretorius Merkelis Petkeviãius, 1598 m.
pareng´s ir i‰leid´s pirmà DidÏiojoje Lietuvoje evangelik˜ reformat˜
knygà – katekizmà (lietuvi˜ ir lenk˜ k.); Apa‰tal˜ Sosto Romoje
ra‰tininkas Jonas Doma‰eviãius, po 1771 m. i‰leisto Spasabo afieravojimosi Ponui Dievui autorius; Raseini˜ teism˜ advokatas, regentas, ra‰tininkas Dionizas Po‰ka, be kit˜ krini˜, XIX a. pr. para‰´s
epin´ poemà MuÏikas Îemaiãi˜ ir Lietuvos.

DidÏiojo kunigaik‰ãio teism˜ byl˜ knygos turinio lapas (rusòn˜ kalba). 1522–1530
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ÎEMñS TEISMO AKTAI

D

I Lietuvos Statuto nuora‰o
pirmas lapas. 1529

40 Lietuvi˜ enciklopedija, Bostonas, 1966,
t. XXV, p. 247
41 Lietuvos TSR istorija, t. I., V., 1957, p. 214
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isponavimo Ïeme apribojimai, kuriuos ∞teisino I
Lietuvos Statutas, buvo panaikinti 1566 m. priimtame II Statute.
Jame nustatyta ir nauja teism˜ tvarka. Sudaryti trys teismai, veikiantys paviete (apskrityje): pilies (baudÏiam˜j˜ byl˜), pakamario
(Ïemòs rib˜) ir Ïemòs, kuriam patikòti nuosavybòs ir kiti civilinòs
teisòs klausimai.
Îemòs teismà sudarò teisòjas, pateisòjis ir ra‰tininkas. Pavieto
bajorai seimelyje rinkdavo po keturis kandidatus teisòjo pareigoms
ir pristatydavo kandidatras didÏiajam kunigaik‰ãiui. Patvirtintas
kandidatas galòjo pradòti teisòjauti tik prisiek´s. Bylas turòjo spr´sti
kolegialiai visi trys Ïemòs teismo pareignai – teisòjas, pateisòjis ir
ra‰tininkas. Ra‰tininkas privalòjo mokòti rusòn˜ kalbà, jo prievolò
buvo vesti Ïemòs teismo knygas, daryti jose ∞ra‰us ir j˜ i‰ra‰us. Jis
kartu òjo ir ms˜ laik˜ notaro pareigas, nes ∞ Ïemòs teismo knygas
buvo ∞ra‰omi ne tik teism˜ tardymai, bylos eiga, liudytoj˜ parodymai ir teismo sprendimai, bet ir ∞vairiausi dokumentai bei aktai:
asmen˜ ar grupi˜ privilegijos, testamentai, pirkimo ir pardavimo,
main˜, uÏstatymo sutartys, LDK ra‰tai, prane‰imai, inventoriai,
turto ir Ïemòs sien˜ apra‰ymai, dalies (kraiãio), dovanojimo uÏra‰ai,
globos priòmimo ir perdavimo aktai, treãi˜j˜ teismo sprendimai,
turto pasidalijimo aktai, protestai, liudijimai, teismo sprendimo
∞vykdymo arba jo ∞vykdymo kliudymo paÏymòjimai, ∞vesdinimo ∞
turto valdymà aktai ir kiti ∞vairaus pobdÏio vie‰i ar asmeniniai
dokumentai, kuriuos bajorai pageidavo ∞ra‰yti ∞ Ïemòs teismo knygas, kad jie turòt˜ galios arba kad bt˜ apsaugoti nuo uÏmar‰ties ar
praÏties. Teismo knygose buvo dokumentuojama ne tik teismo, bet
ir kitokia vie‰oji veikla: seimeli˜ nutarimai, konferencij˜ aktai ir pan.
I‰ra‰ai i‰ teismo knyg˜, patvirtinti Ïemòs teismo teisòjo ir
ra‰tininko para‰ais, turòjo tokià pat galià kaip originalai. Tos knygos
buvo saugomos specialiuose rsiuose, o kad ∞ jas ne∞sibraut˜ neleistin˜ patais˜ ar klastoãi˜, dòÏòs su knygomis turòjo bti uÏantspauduotos ir uÏrakintos trimis uÏraktais, raktus po vienà turòjo Ïemòs
teisòjas, pateisòjis ir ra‰tininkas 40.
Lietuvos Statuto reikalavimu Ïemòs teismo ra‰tininkas turòjo bti
Lietuvos pilietis, tame paviete gyvenantis bajoras, vertas pagarbos
asmuo, i‰manàs teis´ ir mokantis ra‰yti valstybòs kanceliarine kalba
(rusòn˜). Îemòs teism˜ ra‰tininkus vietos bajor˜ bendruomenò

II Lietuvos Statuto nuora‰o pirmas lapas. 1506

III Lietuvos Statuto antra‰tinis lapas. 1588

gerbò ir daÏnai rinkdavo Ïemòs teisòjais ir seim˜ atstovais. Nors ir
Ïemesnio rango uÏ teisòjà ir pateisòj∞, ra‰tininkas buvo svarbi teismo
figra. Jis mokòjo sura‰yti aktus, buvo atsakingas uÏ akt˜ knyg˜ vedimà, i‰ra‰˜, nuora‰˜ i‰davimà, sura‰om˜ akt˜ juridin∞ pagr∞stumà.
Paprastai ra‰tininkas buvo labiau i‰prus´s uÏ anuodu, geriau Ïinojo
Statuto nuostatas ir sugebòjo suteikti teisòjo valiai juridin´ i‰rai‰kà –
suformuluoti nepriekai‰tingà sprendimà.
Pirmasis Trak˜ Ïemòs teismo ra‰tininkas Jonas Tulgaudas
Gudòni‰kis buvo i‰rinktas ir paskirtas teismo ra‰tininku 1566 m. ir
òjo tas pareigas iki savo mirties. Antrasis i‰ eilòs Vilniaus Ïemòs teismo ra‰tininkas Merkelis Petkeviãius buvo i‰rinktas ir paskirtas
1574 m. ir i‰buvo to teismo ra‰tininku taip pat iki savo mirties 41. Tai
seniausi Ïinomi notarai.
Ra‰tinink˜ darbo krvis buvo labai didelis – per porà teismo
sesij˜ mònesi˜ jie turòjo pasira‰yti kelis tkstanãius lap˜ popieriaus.
Tai padaryti vieniems buvo per sunku, todòl savo padòjòjais ra‰tininkai (rus. писарь) priimdavo ra‰tininkòli˜ (rus. подписок). Kiekvienas teismo ra‰tininkas j˜ turòjo po kelis. Jie atlikdavo visà juodà
darbà: parengdavo i‰ra‰us i‰ knyg˜, dokument˜ nuora‰us, ∞ra‰ydavo
∞ knygas sprendimus, aktus, protokolus, labiau patyr´ ra‰ydavo ir
aktus asmenims. Ra‰tininkòliai buvo laikomi savo pon˜ ra‰tinink˜
tarnais.
Kaip matome, Ïemòs teismo ra‰tininkas vykdò ir notaro pareigas,
taigi 1566-uosius, II Lietuvos Statuto priòmimo metus, galima laikyti
ir Lietuvos notariato, kaip teisinòs institucijos, susikrimo metais.
2016 m. Lietuvos notariatui sukaks 450 met˜.
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RUSIJOS IMPERIJOJE

P

Ignas Karpis, 1809 m. testamentu
atleid´s valstieãius nuo baudÏiavos.
Paveiksle jis vaizduojamas su
testamentu, kuris buvo ∞registruotas
·iauli˜ ir Upytòs teismo knygose.
Dail. P. K. Fabre

42 Флавиан Добрянский, Путеводитель по
Вильне и ея окресностям, V., 1890, p. 36
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o III Lietuvos ir Lenkijos valstybòs padalijimo tarp Austrijos, Prsijos ir Rusijos (1795) didÏioji dalis Lietuvos tapo carinòs
Rusijos imperijos dalimi. Lietuvoje veikusi teisinò sistema, ∞tvirtinta
II Statuto, dar galiojo iki 1840 m. T˜ met˜ birÏelio 25-àjà buvo ∞vesti
Rusijos imperijos ∞statymai. Lietuvoje ∞sigaliojo Rusijos civilinis
kodeksas, paprastai vadinamas X tomu, tiesa, jis veikò ne visur:
UÏnemunòs kra‰te buo taikomas vadinamasis Napoleono kodeksas;
Palangos apylinkòse, Lietuvai priskirtose i‰ buvusios Kur‰o gubernijos, – carinòs Rusijos civiliniai ∞statymai Pabaltijo kra‰tams; Klaipòdos kra‰tas gyveno pagal Prsijos ∞statymus.
1888 m. Vilniaus statistikos komiteto duomenimis, Vilniuje
gyveno 107 286 gyventojai, o jiems teisines paslaugas teikò 4 notarai:
Aleksejus Nejelovas (Krantinòs g., Nejelovos namas), Karlas Smoljanas (Trak˜ g., d’Amand’o namas), Dmitrijus Maly‰evskis (Vokieãi˜ g., Gordovo namas) ir Erastas Kryncovas (Trak˜ g., Popovo
namas) 42.
Pavieto teismas jau po 1831 m. sukilimo buvo perorganizuotas ∞
apskrities teismà (rus. уездный суд). Notaro funkcijas òmò vykdyti
‰io teismo ra‰tininkas.
1886 m. Rusijoje buvo priimtas Notariato ∞statymas, tap´s sudòtine civilinòs teisòs sistemos dalimi. Juo remiantis buvo ∞steigta
notaro pareigybò. ·iam dokumentui turòjo ∞takos Vakar˜ Europos
notariato ∞statymai, Pranczijoje priimti 1813 m., Austrijoje –
1854 m., Bavarijoje – 1861 m.
Notar˜ skaiãius buvo nustatomas teisingumo ministerijos
(numerus clausus principas). Jis galòjo bti padidintas tik pra‰ant
vietos savivaldos organams. Notarais negalòjo bti svetim‰aliai
(asmenys, neturintys Rusijos pilietybòs), o Rusijos teisingumo
ministro 1887 m. birÏelio aplinkra‰ãiu – ir Ïydai. Ø ‰ias pareigas
galòjo pretenduoti pilnameãiai Rusijos pilieãiai, neteisti, neturintys
kit˜ pareig˜ valstybinòje ar visuomeninòje tarnyboje ir i‰laik´ notaro
egzaminus apygardos teismo egzamin˜ komisijoje. Komisija
susidòjo i‰ apygardos teismo pirmininko, teismo prokuroro ir vyresniojo teismo notaro. Kandidatas ∞ notarus turòjo i‰manyti ∞statymus,
btinus notaro darbe, notaro ra‰tvedybà ir parodyti sugebòjimà
sura‰yti ∞vairius teisinius aktus. Notarai turòjo teis´ vykdyti ir

prisiekusiojo vertòjo funkcijas. Buvo numatyta notaro civilinò
atsakomybò. Notaras turòjo atsakyti turtu, jeigu jo patvirtintas pirkimo aktas buvo teismo pripaÏintas negaliojanãiu dòl to, kad pardavòjas akto sudarymo metu buvo neveiksnus, o notaras buvo neapdairus ir nesiòmò vis˜ atsargumo priemoni˜ sudarant aktà.
Prie‰ pradòdami dirbti notarai turòjo ∞mokòti uÏstatà ∞ apygardos
teismo depozità. Jie atsakydavo uÏstatu tais atvejais, jei i‰duotas aktas
∞statymo uÏdraustas arba jei veikò nesàÏiningai. UÏstato dydis priklausò nuo vietovòs: sostinòse galòjo siekti iki 25 tkst., gubernijos
miestuose – iki 15 tkst., apskriãi˜ miestuose ir miesteliuose – iki
10 tkst. rubli˜.
Notaras turòjo antspaudà, kuriame buvo pavaizduotas gubernijos
herbas, ∞ra‰ytas notaro vardas, pavardò ir vietovòs, kurioje yra kontora, pavadinimas. Notaras turòjo teis´ ne‰ioti uniformin∞ frakà su
gelumbòs apykakle. Kaip valstybòs pareignas, notaras turòjo teis´
vesti tik gav´s ra‰ytin∞ apygardos teismo leidimà. PaÏeid´ ‰∞ reikalavimà buvo baudÏiami pagal BaudÏiam˜j˜ ∞statym˜ nuostat˜
1565-àj∞ straipsn∞ drausmine nuobauda.
Notar˜ veiklos prieÏirà vykdò apygardos teismas. Notarams
galòjo bti taikomos ‰ios drausminòs nuobaudos: ∞spòjimas, pastaba,
papeikimas, bauda, suòmimas iki 7 par˜, pareig˜ paÏeminimas,
atleidimas i‰ darbo. Be kit˜ ∞pareigojim˜, ‰ie asmenys privalòjo
saugoti notarini˜ veiksm˜ paslapt∞. Pagal BaudÏiam˜j˜ ∞statym˜
nuostat˜ 423 straipsn∞, uÏ paslapties pagarsinimà notaras galòjo bti
nu‰alintas nuo darbo, pa‰alintas i‰ tarnybos ar ∞kalintas 4–8 mònesiams.
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Carinòs Rusijos laik˜ dokumentas,
sura‰ytas ant herbinio popieriaus

Îemòs perleidimo dokumentas.
XIX a.

Ruvimo Kaplano (1911, B. MiedÏionio
nuotr.), Moisiejaus Alperoviãiaus (1909,
broli˜ Butkowski˜ nuotr.) ir Leibos
Osnosio (1912, S. Fleury nuotr.),
‰aukiam˜j˜ ∞ caro kariuomen´,
portretai, patvirtinti Vilniaus
gubernijos antspaudais ir caro
pareign˜ para‰ais
Lietuvos centrinio valstybòs archyvo
dokumentai

·muelio Mau‰os Mikli‰anskio asmens
tapatyb´ patvirtinantis lak‰tas. 1906
Lietuvos centrinio valstybòs archyvo
dokumentas
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Jaunesnysis notaras vedò ‰ias knygas:
1) rejestrà, kuriame registruojami visi notariniai veiksmai;
2) tris akt˜ knygas: nekilnojamojo turto, kit˜ akt˜ ir vekseli˜
protestavimo;
3) rinkliav˜ knygà, kurioje registruojamos visos pajamos uÏ
notarinius veiksmus;
4) abòcòlin´ akt˜ ir liudijim˜ knygà;
5) abòcòlin´ knygà asmen˜, kuriems apribotas veiksnumas.
UÏ darbà notarai òmò uÏmokest∞ pagal nustatytus ∞kainius arba
pagal susitarimà su klientu. UÏmokesãio dydis pagal notaro ir kliento susitarimà galòjo bti didesnis arba maÏesnis uÏ nustatytà taksà.
Viena‰ali‰kas notaro reikalavimas mokòti taksà vir‰ijanãià sumà
buvo kvalifikuojamas kaip sukãiavimas. Klientui nesumokòjus nustatytos sumos, notaras galòjo atsisakyti tvirtinti aktus, nei‰duoti
i‰ra‰˜, nuora‰˜. Akt˜ uÏsakovai mokòjim˜ notarui atÏvilgiu atsakydavo pagal principà „visi uÏ vienà ir vienas uÏ visus“.
Rusijos senato ai‰kinimu, prie‰ patvirtindamas aktà notaras privalo nustatyti sutart∞ sudaranãi˜ asmen˜ tapatyb´, ∞sitikinti, ar
sutartis neprie‰tarauja ∞statymams, visuomenòs moralei, ar
nepaÏeidÏia atskir˜ Ïmoni˜ orumo, i‰siai‰kinti, ar ‰alys i‰ tikr˜j˜
laisva valia sudaro sandor∞, ar supranta jo svarbà ir pasekmes. Aktas
perskaitomas ‰alims, po to, joms sumokòjus mokesãius, ∞ra‰omas ∞
akt˜ knygà, kurioje pasira‰o ‰alys, liudininkai ir notaras. Liudininkais sura‰ant aktus turòjo bti vyrai ir tik nesant j˜ moterys (284
str.). Aktai, sura‰yti dalyvaujant liudytojams ir patvirtinti notaro,
buvo vadinami vie‰aisias, arba notariniais (282 str.).
Nepriekai‰tingai atliekantys savo pareigas notarai turòjo teis´ po
12 met˜ gauti ‰v. Onos 3-iojo laipsnio, o i‰dirb´ 35 metus –
‰v. Vladimiro 4-ojo laipsnio ordinus. Valstieãi˜ ar miestieãi˜ kilmòs
notarai i‰dirb´ ne maÏiau nei 10 met˜ turòjo teis´ ∞ garbòs pilieãio
vardà.
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Taikos teisòjo (kai kurie i‰ j˜
atlikdavo ir notaro pareigas)
Ïenklas. 1929.
Dail. P. Rim‰a

43 Положение о нотариальной части, t. 1, d. 1
44 Laikinosios vyriausybòs Ïinios, 1919 01 16,
Nr. 2–3, p. 5
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irmasis materialinòs teisòs ‰altinis atkurtoje Lietuvos valstybòje buvo Rusijos imperijos civilinis kodeksas, ∞sigalioj´s 1840 m.
panaikinus II Lietuvos Statutà. Ø Lietuvoje veikusias civilinòs teisòs
sistemas ∞òjo ir notariato nuostatai 43. J˜ buvo laikomasi iki soviet˜
okupacijos, tiesa, kiek pakeitus ir suderinus su Lietuvos ∞statymais.
Nepriklausomos Lietuvos notar˜ kontoros pradòtos steigti
1919 m., remiantis Laikinojo Lietuvos notariato sutvarkymo ∞statymu, paskelbtu 1919 m. sausio 16 d. Notarinòs kontoros buvo steigiamos tose vietose, „kur teisingumo ministras ras reikalo“ 44. 1919 m.
lapkriãio 14 d. Teisingumo ministerijos etatuose nurodyti 32
notarai, 1923 m. gruodÏio 14 d. – 26 notarai. Trkstant etatini˜
notar˜, 1929 m. rugsòjo 4 d. Ministr˜ kabinetas nutarò leisti Teisingumo ministerijai juos laisvai samdyti: Kauno teismo apygardai –
7, ·iauli˜ – 4, Marijampolòs – 2. 1934 m. liepos 7 d. Ministr˜ kabinetas nustatò tok∞ notar˜ kontor˜ skaiãi˜: Kauno apygardos teismui – 18, ·iauli˜ – 11, PanevòÏio – 9, Marijampolòs – 10 (i‰ viso 48).
Tvirtinti aktus pradòta 1920 m. pradÏioje, paskelbus 1919 m.
gruodÏio 19 d. Papildomàj∞ Lietuvos notariato sutvarkymo ∞statymà.
Notaras tvirtino sutartis, ∞galiojimus, testamentus, dokument˜
nuora‰us ir vertimus, liudijo para‰˜ tikrumà, ∞teikdavo ∞vairius
asmen˜ parei‰kimus kitiems asmenims, protestavo vekselius ir atliko
kitus ∞statym˜ numatytus notarinius veiksmus. Nesant notaro,
dokumentus paliudydavo apylinkòs teisòjas, kuriam notaro funkcijas
pavesdavo teisingumo ministras ∞sakymu.
Notarai gaudavo algà ir 25 proc. i‰ gaut˜ mokesãi˜ uÏ suteiktas
juridines paslaugas. 1922 m. rugpjãio 16 d. Ministr˜ kabineto
patvirtintoje Taksoje uÏ notaro darbà mokesãiai sumaÏinti iki
10 proc. Notar˜ i‰kvietimas arba patarnavim˜ suteikimas nedarbo
valandomis klientams kainavo dvigubai. Kontoros nuomos, atlyginim˜ ra‰tininkams, kanceliariniams reikmenims i‰laidas apmokòdavo patys notarai. Visas ∞mokas notarai privalòjo sura‰yti pajam˜
knygose ir kas mònes∞ atsiskaityti Teisingumo ministerijai, o nuo
1936 m. sausio 1 d. – kasmet Valstybòs kontrolieriaus ∞staigai.
1932 m. gruodÏio 1 d. ∞sigalioj´s Notariato ∞statymo pakeitimas

notarus prilygino valstybòs tarnautojams be algos, bet padidino
patarnavim˜ mokesãius.
1919 m. sausio 11 d. teisingumo ministro instrukcijoje notarams
nurodyta vesti akt˜, protest˜, paliudijim˜, patikrint˜ skolos
pasiÏadòjim˜ ir sutarãi˜ rejestrà, abòcòlin´ ‰i˜ dokument˜ rodykl´,
pavest˜ saugoti dokument˜ sàra‰à, abòcòlinius bankrutavusi˜
asmen˜ ir nepilnameãi˜, kuriems pripaÏinta globa ir atimta teisò
valdyti turtà, sàra‰us. Visi aktai, sura‰yti ant atskir˜ lap˜, buvo segami ∞ vienà knygà chronologine tvarka. Einam˜j˜ met˜ akt˜ knygos
buvo saugomos metus, po to pristatomos patikrinti ir saugoti vyresniojo notaro ∞staigai Kaune (Kauno, PanevòÏio ir ·iauli˜ apygard˜
notarai) arba Marijampolòs apygardos teismo hipotekos sekretoriui,
turòjusiam vyresniojo notaro teises (Marijampolòs apygardos
notarai).
Notarus skirdavo ir atleisdavo teisingumo ministras. Kandidatai
turòjo bti baig´ auk‰tàj∞ mokslà ir i‰laikyti egzaminà apygardos
teisme. Notarus priÏiròjo apygard˜ teismai, kuriems galòjo bti
skundÏiami j˜ veiksmai.

·venãioni˜ antspaudas. 1922

1932 m. dokumentas, patvirtintas
Kupi‰kio notaro J. Pulkauninko
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1939 m. dokumentas, patvirtintas
PanevòÏio notaro J. Rim‰os

45 Centrinis valstybòs archyvas, f.1525, 318 s. v.

Notaro kontoros i‰kaba
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irmasis Lietuvos notar˜ suvaÏiavimas ∞vyko 1920 m.
balandÏio 19 d. Kaune. Jame dalyvavo Kauno apygardos vyresnysis
notaras Jurgis Linartas, notarai: Ukmergòs apskrities – A. ·vabinskas, Tel‰i˜ – F. Mitkeviãius, Joni‰kio – L. Monkeviãius, PanevòÏio –
Liutkeviãius, Utenos – B. Urbanaviãius, Kelmòs – Rudaviãius, Marijampolòs – J. Îukauskas, Kalvarijos – J. ·e‰takauskas, Vilkavi‰kio –
Strimaviãius, Sein˜ – B. Juceviãius, ·iauli˜ – Labanauskas, Raseini˜ – Grubliauskas, Aleksoto – S. Îukauskas, Kauno – J. Barauskas ir
Naumiesãio – Zubrickas.
Notar˜ suvaÏiavimas i‰rei‰kò pageidavimà, „kad bt˜ sutverta
visuomenòs notar˜ korporacija“, konstatavo, „kad praktikoje gali
pasòkmingai ir tikrai visuomenòs labui veikti tiktai notarai ne valdininkai. Notarai valdininkai dabar neduoda valstybei jokio pelno,
gi visuomenòs notarai ne tiktai negalòt˜ ne‰ti valstybei nuostoli˜,
bet turòt˜ btinai duoti pelno, kadangi visas biurams i‰laikyti
i‰laidas visuomenòs notarai apmoka savo lò‰omis, nustatytieji gi
valstybòs naudai mokesãiai eina Valstybòs IÏdan be joki˜ i‰imãi˜ ir
rizikos“.
SuvaÏiavimas nutarò pra‰yti teisingumo ministrà, kad notarai
valdininkai bt˜ pakeisti „liuosos profesijos visuomenòs notarais,
∞steigiant notar˜ korporacijà su taryba prie‰akyje ir garbòs teismu“ 45.
Kad tokia korporacija bt˜ buvusi ∞kurta, Ïini˜ nòra.
BalandÏio 20 d. teisingumo ministras Noreika pasveikino pirmàj∞
Lietuvos notar˜ suvaÏiavimà, linkòdamas sòkmingo ir produktyvaus
darbo, paÏymòjo, kokiomis sunkiomis aplinkybòmis kuriama
Lietuvos valstybò ir ragino notarus savo specialybe prisidòti prie to

krimo.

Dvaro Ïemòs, XIX a. priklausiusios
Ignui Karpiui, perleidimo aktas
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Nuomos sutartis, 1931 m. patvirtinta
Tauragòs notaro V. Barceviãiaus

TARPUKARIO NOTARIATO
TEISINIS PAGRINDAS

Îyminio mokesãio Ïenklai

46 Vyriausybòs Ïinios, 1932 11 19, Nr. 399
47 Vytautas Nekro‰ius, Notariato teisò,
Kaunas, 1997, p. 27
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N

uo 1932 m. gruodÏio 1 d. pagal pakeistà Notariato
∞statymà 46 notarai ir toliau buvo laikomi valstybòs tarnautojais, taãiau j˜ atlyginimà sudarò i‰ klient˜ gautas nustatytas mokestis uÏ
darbà. Notarai mokòjo ∞ pensij˜ fondà pagal valstybòs tarnautoj˜
atlygimo ∞statymo 11A priedo VII kategorijà. Notarus skirdavo ir
atleisdavo teisingumo ministras, j˜ veiklà priÏiròjo apygardos teismas. Notar˜ kontor˜ skaiãi˜ nustatò ministr˜ kabinetas, o kontor˜
vietà – teisingumo ministras. Norintys tapti notarais turòjo i‰laikyti
egzaminus, kuriuose buvo tikrinamas ∞statym˜ i‰manymas, mokòjimas sura‰yti notarinius aktus. Egzamin˜ komisijà sudarò apygardos
teismo pirmininkas, prokuroras ir vyresnysis notaras.
Vyresniuosius notarus taip pat skyrò ir atleido teisingumo ministras. Jie privalòjo turòti teisininko diplomà ir buvo prilyginami apygardos teismo nariams. Etatinius darbuotojus (vyresniojo notaro
padòjòjus, ra‰tininkus ir kt.), vyresniajam notarui pristaãius, skirdavo ir atleisdavo apygardos teismo pirmininkas, o laisvai samdomus –
vyresnysis notaras, apie tai prane‰´s teismo pirmininkui.
Vyresnysis notaras tvirtino notar˜ sudarytus nekilnojamojo turto
pirkimo ir pardavimo, pasidalijimo, atidalijimo, i‰skyrimo, dovanojimo, ∞keitimo, nuomos sutartis ir aktus. ·ie dokumentai turòjo bti
pristatomi vyresniajam notarui per metus po j˜ ∞ra‰ymo knygose.
Netvirtinami aktai (kaim˜ i‰skirstymo ∞ vienkiemius planai, Îemòs
reformos valdybos sudaryti Ïemòs perleidimo aktai, teism˜ sprendimai dòl nuosavybòs teisi˜ pripaÏinimo, siaurinimo, ∞keitimo teisi˜
perleidimo aktai ir pan.) bdavo ∞traukiami ∞ pripaÏinimo rejestrus.
Østaigos i‰duodavo interesantams paÏymas apie nekilnojamojo turto
sudòt∞, priklausomyb´ ir kt., i‰traukas i‰ pripaÏinimo rejestr˜, ∞vairi˜
dokument˜, esanãi˜ notariniame archyve, nuora‰us. Kredito ∞staigos
turòjo teis´ gauti ∞keitim˜ liudijimus. Vyresnieji notarai tvarkydavo
Ïmoni˜, kuriems teismas apribojo veiksnumà, sàra‰à.
Tarpukario Lietuvoje notarai atlikdavo ‰iuos notarinius veiksmus:
1) sura‰ydavo ∞vairius aktus; 2) i‰duodavo i‰ra‰us i‰ akt˜ knyg˜ ir
akt˜ nuora‰us; 3) paliudydavo parei‰kiamàja tvarka jiems pateiktus
aktus, protestus, nuora‰˜ ir para‰˜ tikrumà, laikà, kada pateiktas
dokumentas, kad asmuo yra gyvas, vienos ‰alies antrai paai‰kinimus,
parei‰kimus, ∞galiojimus, paskolos pasiÏadòjimus, nekilnojamojo
turto nuomos sutartis, samdos ir saugos sutartis, taikos sutartis ir
pra‰ymus, taip pat treãi˜j˜ uÏra‰us; 4) priimdavo saugoti asmen˜
pateiktus dokumentus; 5) sudarydavo ∞pòdini˜ turto pasidalijimo
projektus.

Notariato ∞statymo str. 208 numatò auk‰tus notar˜ atlyginimo
∞kainius. PavyzdÏiui, uÏ testamento projekto sura‰ymà buvo imama
35 Lt notaro naudai, uÏ pirkimo ir pardavimo, ∞keitimo, paskolos,
turto pasidalijimo, dovan˜ akt˜, nuomos, samdos, vykdymo, taikos
ir kitoki˜ akt˜ sura‰ymà buvo imama: 1) jei sandoris iki 1000 Lt
vertòs – 30 Lt; 2) jei 1000–10 000 Lt – uÏ kiekvienà tkstant∞ vir‰
1000 Lt papildomai po 3 Lt; 3) nuo 10 000 Lt – uÏ kiekvienà vir‰ijant∞
tkstant∞ papildomai po 2 Lt. UÏ ne∞vertintos sumos sutarties projekto sura‰ymà buvo imama kaip uÏ 5000 Lt aktà. UÏ notaro darbà
ne notaro kontoroje buvo imamas dvigubas mokestis.
Skundus dòl notar˜ veiksm˜ buvo galima paduoti per skundÏiamàj∞ notarà apygardos teismui per 2 savaites nuo skundÏiamojo
veiksmo atlikimo dienos.
Laikinojo Lietuvos notariato sutvarkymo ∞statymas reikalavo
aktus ra‰yti lietuvi˜ kalba, bet notarai, be lietuvi˜ kalbos, turòjo
mokòti dar vienà vietos kalbà. Aktuose ir kituose dokumentuose
sandorio dalyviai galòjo pasira‰yti kaip tinkami, bet jei para‰as
notarui ne∞skaitomas, tai pasira‰iusysis prilyginamas nemokanãiam
ra‰yti.
Øsigaliojus Hipotekos ∞statymui, sutartys hipotekinòms teisòms
∞gyti (nuosavybòs teisòms, daiktinòms teisòms svetimame turte,
∞keitimo teisei) turòjo bti sudaromos vietos hipotekos ∞staigoje arba
pas notarà. Pas notarà sudaryt˜ sutarãi˜ i‰ra‰ai privalòjo bti pristatyti hipotekos ∞staigai.
Vytautas Nekro‰ius knygoje Notariato teisò ra‰o, jog „apibendrinant tarpukario Lietuvoje veikusio notariato statusà, reikia pasakyti,
kad nors notarai ir buvo laikomi valdininkais, taãiau jau matomos
lotyni‰kojo notariato uÏuomazgos (asmeninò turtinò atsakomybò
uÏ savo veiksmais klientui padarytà Ïalà, algos i‰ valstybòs negavimas)“ 47.
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Tarpukario teisingumo
ministerijos pastatas Kaune.
1928. Archit. E. Frykas.
Anuomet pastato frizà juosò
uÏra‰as Justitia est fundamentum
regnorum

1938 m. i‰duotas vekselis

Hipotekos aktas, kur∞ 1938 m.
patvirtino Vilniaus notaras J. Buyko

Diplomo nuora‰as, 1930 m. patvirtintas
Kauno (Vilijampolòs) notaro
J. Îilinsko
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Vekselio protesto aktas, 1939 m. patvirtintas
·iauli˜ notaro J. Blinstrubo

1932 m. dokumentas, patvirtintas Tel‰i˜ notaro
F. Mitkeviãiaus
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Tel‰i˜ notaro J. Mitkeviãiaus 1932 m.
patvirtinto dokumento detalò

48 Vyriausybòs Ïinios, 1936, Nr. 560
49 Ten pat
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J

au 1919 m. antroje pusòje prie Kauno apygardos teismo
===∞kurta vyresniojo notaro ∞staiga. 1936 m. joje buvo ‰ie skyriai:
tvirtinimo, dokument˜ Ïymòjimo, draudim˜, Ïemòs reformos,
Îemòs banko ∞kait˜ liudijim˜, nuora‰˜ ir informacij˜. Jiems
vadovavo skyri˜ vedòjai. Bendra administracinò ∞staigos prieÏira
priklausò vyresniajam notarui. Skyri˜ prieÏirà vykdò 3 padòjòjai. Jie
taip pat tvirtino siunãiamus PanevòÏio ir ·iauli˜ apygard˜ notar˜
aktus. Kauno apygardos notar˜ aktus tvirtino vyresnysis notaras,
Marijampolòs apygardos – hipotekos sekretorius. 1919 m. lapkriãio
mòn. vyresniojo notaro ∞staigoje buvo 4 etatai, 1921 m. – 8 (padòjòjas, 4 ra‰tininkai, ma‰ininkò). 1924 m. sausio 10 d. paskelbti etatai
padidino ra‰tinink˜ skaiãi˜ iki 8, ∞vedò dar 1 padòjòjà. Nuo 1930 m.
gruodÏio 1 d. papildomai paskirtas treãias padòjòjas, du skyri˜
vir‰ininkai, 35 ra‰tvedÏiai ir ra‰tininkai, o nuo 1933 m. rugsòjo 15 d.
buvo 65 etatiniai tarnautojai. Hipotekos skyriaus etatai nuo 3 darbuotoj˜ (1922) i‰augo iki 11 (1933 09 15).
Vyresniojo notaro ∞staigos (Kaune) ir hipotekos skyriaus
(Marijampolòje) darbo apimtis didòjo vykdant Ïemòs reformà,
gausòjant Îemòs banko skolinink˜, nustaãius Lietuvos ir Latvijos
sienà.
Kauno apygardos teismo vyresniojo notaro ∞staiga panaikinta
1938 m. sausio 01 d., ∞sigaliojus Hipotekos ∞statymui 48. Jos funkcijas
peròmò likusi˜ apskriãi˜ hipotekos ∞staigos, kurioms pagal priklausomyb´ turòjo atitekti 511 000 ∞vairi˜ knyg˜ ir byl˜, sukaupt˜ Kauno
notariniame archyve.
Hipotekos skyriaus Marijampolòje (pradòjo veikti 1921 m. spal∞,
jam vadovavo sekretorius, turòj´s vyresniojo notaro teises) archyvo
pagrindà sudarò 1920 m. ruden∞ pergabentos i‰ Suvalk˜ Kalvarijos,
Marijampolòs, Sein˜, ·aki˜, Vilkavi‰kio apskrities hipotekos knygos.
1935 m. lapkriãio 1 d. Marijampolòs hipotekos skyrius buvo panaikintas. Jo knygos pagal priklausomyb´ atiteko ∞steigtoms Kauno,
Alytaus, Marijampolòs, Vilkavi‰kio, Sein˜, Lazdij˜ ir ·aki˜ apskriãi˜
hipotekos ∞staigoms.
Kauno notariniame archyve saugotos buvusi˜ Kauno ir dalies
Vilniaus gubernij˜ apskriãi˜ notarinòs ir teism˜ knygos, pradedant

1900 m. âia pagal 1920 m. Lietuvos ir Rusijos taikos sutart∞ 1921 m.
gruodÏio – 1922 m. lapkriãio mòn. sugràÏintos Kauno vyresniojo
notaro knygos, bylos ir rejestrai, evakuotos 1915-aisiais.
Steigiant ·iauli˜ ir PanevòÏio apygard˜ teismus, Kauno apygardos
teismo notarinis archyvas paliktas bendras vis˜ trij˜ apygard˜
notarams.
Skundus dòl vyresniojo notaro veiksm˜ nagrinòjo Kauno apygardos teismas, kurio pirmininkas vykdò bendràjà vyresniojo notaro
∞staigos prieÏirà. Vyresnysis notaras aplinkra‰ãiais nurodydavo
apskriãi˜ notarams akt˜ sudarymo ir tvirtinimo tvarkà. Praòjus
metams, notar˜ knygos ir rejestrai turòjo bti pristatyti vyresniojo
notaro ∞staigai patikrinti ir saugoti. Tokia tvarka galiojo ir
Marijampolòs apygardos notarams, siuntusiems savo knygas
hipotekos skyriui.
1928 m. vyresniojo notaro aparatas gaudavo tokias mònesio algas:
vyresnysis notaras – 900 Lt, padòjòjai – po 280 Lt, sekretorius – 300 Lt,
ma‰ininkò – 240 Lt, ra‰tininkai – po 180–200 Lt, tarnas – 150 Lt 49.
Kaip ra‰oma Lietuvos statistikos metra‰tyje, 1939 m. Lietuvoje (be
Klaipòdos kra‰to) veikò 26 notarinòs kontoros, kuriose dirbo 65
notarai, i‰ j˜ 63 vyrai ir 2 moterys. Alytuje dirbo 3 notarai, BirÏuose – 3, Kauno apskrityje – 2, Kauno mieste – 6, Kòdainiuose – 3,
Kretingoje – 2, Marijampolòje – 5, MaÏeikiuose – 3, PanevòÏio apskrityje – 1, PanevòÏio mieste – 2, Raseiniuose – 4, Roki‰kyje – 2, Seinuose (Lazdijuose) – 1, ·akiuose – 2, ·iauli˜ apskrityje – 3, ·iauli˜
mieste – 3, ·venãionòliuose – 1 (vakansija), Tauragòje – 3, Tel‰iuose – 4, Trakuose – 1, Ukmergòje – 3, Utenoje – 3, Vilkavi‰kyje – 2, Vilniaus apskrityje – 2 (vakansijos), Vilniaus mieste – 2, Zarasuose – 2.
Vilniaus kra‰te notarinòs kontoros buvo tik pradòtos kurti. Lenk˜
okupuotame Vilniaus kra‰te lietuviai buvo diskriminuojami ir
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Marijampolòs notaro Jono
Kuãinsko (centre) kontora.
XX a. 4 de‰.

Notaro ir kaimo vaito kostium˜
eskizai R. Planquette’o komi‰kai
operai Kornevilio varpai. 1932.
Dail. S. U‰inskas

50 Jeronimas Cicònas, Vilnius tarp audr˜,
âikaga, 1953, p. 220–221
51 Teisinink˜ kalendorius 1935, Kaunas, 1934,
p. 192–194
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notarinòse ∞staigose. Nuo 1929 m. ãia veikò slaptas aplinkra‰tis –
netvirtinti lietuvi˜ ∞sigyt˜ ki˜ sutarãi˜. Notarai, gav´ tvirtinti
dokumentus, turòjo atsiklausti seninijos ar vaivadijos. 1936 m.
vaivada Ludwikas Bocianskis vie‰ai paskelbò, kad be vaivadijos leidimo Ïem´ pirkti draudÏiama. Tik uÏsira‰´s lenku lietuvis galòjo tikòtis
leidimo 50.
1935 m. Lietuvoje dirbo 47 notarai. 1935 m. teisinink˜ kalendoriuje 51 nurodoma, kad Kauno apygardoje buvo 16 notar˜: Kaune –
Simanas Îukauskas, Aleksandras Îilinskas, Kazys ·kòma, Juozas
Jesaitis, Povilas Brazaitis, Jonas Îilinskas; Kòdainiuose – Kazys Merkeviãius; Raseiniuose – Jonas Dikinis; Ukmergòje – Pranas Rim‰a;
Jurbarke – Silvestras Leonas; Kai‰iadoryse – Juozas Gaputis; Vilkijoje – Liudgardas Monkeviãius; Jonavoje – Bronius Suruda; ·irvintose – Boleslovas Urbanaviãius; Grini‰kòse – Eleonora Geãiauskaitò;
Semeli‰kòse – Jonas Mindaugas Masalskis.
·iauli˜ apygardoje darbavosi 11 notar˜: ·iauliuose – Vladas Kaveckas, Jonas Blinstrubas; Joni‰kyje – Vincas Aãas; Skuode – Norbertas Mik‰ys; Kretingoje – Jonas Kentra; MaÏeikiuose – Augustinas
Paltarokas; Tauragòje – Vladas Barceviãius; Tel‰iuose – Feliksas Mitkeviãius; Plungòje – Antanas Ragauskas; ·ilalòje – Vladas ·imkeviãius; Kelmòje – Stasys Ridzeviãius.
PanevòÏio apygardoje – 9 notarai: PanevòÏyje – Algirdas Moigis,
Julijonas Rim‰a; Roki‰kyje – Petras OÏelis; Utenoje – Steponas Karkalas; Anyk‰ãiuose – Jonas MaÏelis; Zarasuose – Juozas Binkeviãius;
Pasvalyje – Viktoras KryÏeviãius; Kupi‰kyje – Jonas Pulkauninkas;
BirÏuose – Pranas Lemberis (Lembertas).
Marijampolòs apygardoje – 11 notar˜: Marijampolòje – Antanas
·lapakauskas, Jonas Kuãinskas; Kalvarijoje – Viktoras Jonas Kuraitis;
Naumiestyje – Steponas Lapu‰inskas; Prienuose – Juozas Vilkutaitis;
Lazdijuose – Boleslovas Juceviãius; ·akiuose – Jonas Riauba; Vilkavi‰kyje – Pijus Îemaitis, Albinas Naru‰eviãius; Alytuje – Bronius
Sakalauskas, Mykolas Makauskas.
Kai kurias notar˜ funkcijas taip pat atliko Kybart˜, Molòt˜,
Duset˜, Vabalninko apylinki˜ teisòjai.

Notaro kontora Kaune. 1919

Notaro kostiumo eskizas
G. Rossini’o komi‰kai operai
Sevilijos kirpòjas. 1931.
Dail. P. DubeneckienòKalpokienò

Lietuvoje dirbusi˜ notar˜ sàra‰as 1936 m. Teisinink˜ kalendoriuje
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1940 m. NKVD sukurpta byla
MaÏeiki˜ notarui Augustinui
Paltarokui

52 Lietuvos notariatas, V., 1996, p. 9
53 Ten pat

Potvarkis dòl mirties nuosprendÏio
∞vykdymo A. Paltarokui
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epriklausomos Lietuvos notariatas sunaikintas 1940 m.
Soviet˜ Sàjungai aneksavus Lietuvà. Okupacinò valdÏia visus notarus atleido, o ∞ j˜ vietà paskyrò „Ïmones i‰ darbinink˜, valstieãi˜ ir
darbo inteligent˜“, btent:
1) buvusio techninio notarini˜ kontor˜ personalo – 5,
2) teismo kandidat˜ – 10,
3) buvusi˜ hipotekos ∞staig˜ tarnautoj˜ – 2,
4) buvusi˜ teisòj˜ – 4,
5) prokuratros tarnautoj˜ – 1,
6) technini˜ teismo tarnautoj˜ – 5,
7) kit˜ ∞staig˜ tarnautoj˜ – 6,
8) darbinink˜ ir valstieãi˜ – 8 52.
Aneksuotai Lietuvai buvo primesta valstybinio notariato sistema,
kurioje notaras yra valstybòs tarnautojas, gauna nustatytà algà ir
dirba notar˜ kontoroje, i‰laikomoje i‰ valstybòs biudÏeto. 1941 m.
sausio 9 d. nutarimu buvo patvirtinti Lietuvos SSR teisingumo
liaudies komisariato nuostatai. ·iam komisariatui pavesta organizuoti notariato organus respublikoje ir vadovauti j˜ veiklai,
sudaryti notariat˜ teritorinio i‰sidòstymo ir etat˜ skaiãiaus projektus, tikrinti j˜ darbà, leisti ∞sakymus ir instrukcijas darbui gerinti.
1941 m. notariato tinklas pertvarkytas, ∞steigtos 48 valstybinòs
notarinòs kontoros. T˜ paãi˜ met˜ balandÏio 11 d. buvo patvirtinti
Valstybinio notariato nuostatai, o kità dienà Kaune su‰auktas Lietuvos notar˜ suvaÏiavimas „tikslu suvienodinti praktikà“ 53.

·iauli˜ notaro, vòliau Raini˜ kankinio
Vlado Kavecko kaltinimas, NKVD
pareign˜ sura‰ytas ant popieriaus su
lietuvi‰kais vandens Ïenklais

V. Kavecko kvotos protokolas

V. Kavecko nuotraukos i‰ NKVD
baudÏiamosios bylos
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Naci˜ okupacijos met˜ dokumento
detalò

54 Meãislovas Mackeviãius, Atsiminimai, V.,
1997, p. 64–65

Lietuvoje dirbusi˜ notar˜ sàra‰as
1944 m. Teisinink˜ kalendoriuje
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aikinosios vyriausybòs teisingumo ministro Meãislovo
Mackeviãiaus 1941 m. liepos 16 d. aplinkra‰ãio Nr. 1 pirmame punkte ra‰oma: „I‰laisvintoje Lietuvoje atstatomi 1940 m. birÏelio 15 d.
veik´ teismai ir kitos tarybinòs valdÏios panaikintos ar pertvarkytos
teisminòs ∞staigos, j˜ tarpe ir notarinòs ∞staigos.
·i˜ ∞staig˜ atstatymu rpinasi j˜ vir‰ininkai – kolegialini˜ teism˜
pirmininkai, prokurorai, tardytojai, apylinkòs teisòjai ir notarai. Jie
perima buvusi˜ tarybini˜ ∞staig˜ bylas, ra‰tus ir turtà, paskiria
ra‰tinòs bei kitus ∞statymu jiems skirti pavestus tarnautojus ir imasi
priemoni˜ normaliam t˜ ∞staig˜ veikimui kuo greiãiau atstatyti.
Atstatytieji apylinki˜ teismai taip pat privalòjo apsaugoti vis˜ savo
veikimo rajono ribose esanãi˜ notarini˜ kontor˜ bylas, ra‰tus ir
turtà“ 54.
Pagal Teisinink˜ kalendori˜ 1943 m. Lietuvoje dirbo 39 notarai.
Kauno apygardoje j˜ buvo 10: Kaune – Klemensas Dargis, Vilhelmas Burkeviãius, Jonas Îilius, Antanas Ragauskas; Kòdainiuose –
Felicija Polienò; Raseiniuose – Petras Ambrozas; Ukmergòje – Pranas
Rim‰a; Jurbarke – Marijonas Tei‰erskis, Vilkijoje – Juozas Kulikauskas; Alytuje – Liudgardas Monkeviãius.

Vilniaus apygardoje dirbo 8 notarai: Vilniuje – Vincas Ie‰mantas,
Juozas Platakis, Henrikas Kmitas, Balys Stadzeviãius; Kai‰iadoryse –
Zofija Brazauskienò; Trakuose – Kazimieras Merkeviãius; ·venãionyse – Lidas Kromeris, A‰menoje – Meãys Kantvydas.
·iauli˜ apygardoje – taip pat 8 notarai: ·iauliuose – Steponas
Karkalas, Marija PaÏemeckaitò; Joni‰kyje – Vincas Aãas; Kretingoje –
Eduardas Babilius; MaÏeikiuose – Balys Knyva; Tauragòje – Vladas
Barceviãius; Tel‰iuose – Feliksas Mitkeviãius; Kelmòje – Stasys Ridzeviãius.
PanevòÏio apygardoje – 7 notarai: PanevòÏyje – Juozas Gontis,
Alfonsas ·erk‰nys; Roki‰kyje – Stasys Selenys; Utenoje – Jonas MaÏelis; Zarasuose – Antanas Jasinskas; Kupi‰kyje – Juzefa Gasinaitò;
BirÏuose – Pranas Lemberis (Lembertas).
Marijampolòs apygardoje – 6 notarai: Marijampolòje – Pijus
Îemaitis; Kalvarijoje – Antanas Garmus; Kudirkos Naumiestyje –
Steponas Lapu‰inskas; ·akiuose – Steponas Kovalskis; Vilkavi‰kyje –
Albinas Naru‰eviãius; Seinuose – Boleslovas Juceviãius. Be to, ·irvint˜, Skuodo, Anyk‰ãi˜, Pasvalio, Prien˜, Kybart˜ apylinki˜ teisòjai
kartu atliko ir notar˜ pareigas.
Generalinio taròjo 1942 m. liepos 24 d. aplinkra‰ãiu Nr.16 teismams, teismo tardytojams ir notarams buvo nurodyta, kad ‰i˜ ir
kit˜ teismini˜ ∞staig˜ sura‰omieji, i‰duodamieji ar paliudijamieji
dokumentai, jeigu jie skiriami pateikti uÏ Lietuvos generalinòs srities
rib˜, turi bti tvirtinami teisingumo generalinio taròjo. UÏ tvirtinimà buvo nustatytas mokestis – nuo 1 iki 20 reichsmarki˜.
Tarpukario, pirmosios soviet˜ okupacijos ir karo met˜ notariato
veiklos dokument˜ i‰liko labai maÏai. Lietuvos centrinio valstybòs
archyvo fonduose saugomi tik kai kurie Kòdaini˜ (CVA, f. 1369, 803
s. v., 1920–1944 m.), MaÏeiki˜ (CVA, f. 1525, 318 s. v., 1920–1940
m.), ·iauli˜ (CVA, f. 1512, 1454 s. v., 1920–1939, 1941–1944 m.),
Ukmergòs (CVA, f. 1709, 12 s. v., 1936–1943 m.), Utenos (CVA, f.
879, 56 s. v., 1923–1944 m.). apskriãi˜ notaro ∞staig˜ dokumentai.

Jono ir Grasildos ·lip˜
i‰duotas ∞galiojimas. 1944

PaÏymòjimo nuora‰as, 1944 m.
patvirtintas Kauno notaro K. Dargio
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okario metais notariatas, kaip ir visas okupuotos ‰alies
gyvenimas, turòjo paklusti Maskvos valdÏiai: jis buvo pavaldus SSRS
teisingumo ministerijai per tarpininkà – Lietuvos SSR teisingumo
ministerijà. 1959 m. abi ‰ias ministerijas panaikinus, notariatui pradòjo vadovauti LSSR Auk‰ãiausiojo teismo Teism˜ ir notariato valdyba. Tai sudarò sàlygas tapti maÏiausiai politizuota teisine institucija. Minòtina tuo laikotarpiu dirbusi pirmosios notarinòs kontoros
vyresnioji notarò Stasò Biek‰ienò, Kai‰iadori˜ notarò Zofija Brazauskienò, Roki‰kio – Juzefa Gasinaitò, BirÏ˜ – Eugenija Breimelytò,
Kauno – Sergijus Îitkus, Kòdaini˜ – Ignas Me‰kauskas, Janina Brokeviãienò, Utenos – Simonas Petninas ir kt.
1971 m. atkrus LSSR teisingumo ministerijà notariatui buvo
vadovaujama per notariato skyri˜. 1974 m. priimtas LSSR valstybinio notariato ∞statymas, kuriuo vadovautasi iki 1992 m. gruodÏio
1 d. ·io ∞statymo str. 5 numatò, kad valstybiniais notarais gali bti
skiriami SSRS pilieãiai, turintys auk‰tàj∞ juridin∞ i‰silavinimà.
I‰imtiniais atvejais ∞ ‰ias pareigas galòjo pretenduoti asmenys ir
neturintys tokio i‰silavinimo, taãiau jie bent trejus metus turòjo bti
dirb´ teisininkais. Asmuo, skiriamas ∞ valstybinio notaro pareigas,
privalòjo atlikti staÏuot´.
Valstybiniai notarai neturòjo teisòs tarnauti kitose ∞staigose, organizacijose ar ∞monòse. I‰imtys galòjo bti padarytos valstybiniams
notarams, dirbantiems dòstymo ar mokslin∞ darbà.
Valstybini˜ notar˜ pareiga buvo ai‰kinti klientams j˜ teises ir
pareigas, ∞spòti apie atliekam˜ notarini˜ veiksm˜ pasekmes, kad
juridini˜ Ïini˜ stoka ir kitos pana‰ios aplinkybòs nebt˜ panaudotos
j˜ paãi˜ nenaudai. Taip pasirei‰kò pozityvi notar˜ veikla totalitarinòs
sistemos sàlygomis. ·iaip jau sovietinòje teisòs sistemoje notaras
vaidino kukl˜ vaidmen∞ – tai lòmò privaãios nuosavybòs nebuvimas.
Apie 70 proc. notarini˜ veiksm˜ sudarò nuora‰ai. Vykdant valdanãiosios partijos linijà – stambinti ∞staigas, – vienu metu buvo lik´
tik 20 notarini˜ kontor˜, kuriose dirbo 38 valstybiniai notarai.
Notariato ∞statymas (str. 9) numatò, kad notarinò ra‰tvedyba turi
bti vedama lietuvi˜ arba tos vietovòs gyventoj˜ daugumos kalba.
Lietuvoje notarinò ra‰tvedyba buvo vedama lietuvi˜ kalba. Tai keldavo Maskvos vizitatori˜ nuostabà ir nepasitenkinimà, nes be vertòjo
atvykòliai negalòjo nieko suprasti.
Notarinòs kontoros buvo i‰laikomos i‰ valstybòs biudÏeto. UÏ
atliekamus notarinius veiksmus klientai turòjo mokòti nustatyto
dydÏio valstybinòs rinkliavos mokest∞. Klientas pirkdavo rinkliavos
Ïenklus, kurie buvo klijuojami notarini˜ veiksm˜ registre ir nuvertinami notaro para‰u bei specialiu spaudu. Jei rinkliavos suma buvo
didelò, klientas jà turòjo ∞mokòti ∞ bankà.
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Notarai – kvalifikacijos kòlimo
kurs˜ dalyviai kartu su
dòstytojais. Centre sòdi
ilgametis teisòs fakulteto
dekanas K´stutis Doma‰eviãius.
XX a. 5 (?) de‰.

1950 m. dokumentas,
patvirtintas PanevòÏio notaròs
E. Balãinaitòs
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LIETUVOS NOTARIATO
ATKÌRIMAS

A

Tarptautinòs lotyn˜ notariato
sàjungos emblema

55 Pagal lotyni‰kàj∞ notariato model∞, be kit˜
ypatum˜, tvirtinamas dokumentas, pagal
anglosaksi‰kàj∞ – para‰as.
56 „Lietuvos Respublikos notarai vienijasi ∞
Notar˜ rmus. Kiekvienas notaras yra Notar˜
rm˜ narys“. (Lietuvos Respublikos notariato
∞statymas, str. 8)
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tkrus Lietuvos nepriklausomyb´ ir peròjus prie laisvosios rinkos pagrindu veikianãios ekonomikos, reikòjo reformuoti
notariatà. Neefektyvi sovietmeãiu veikusi notariato valdymo sistema, ydinga darbo apmokòjimo tvarka, kai notaras atlyg∞ gaudavo
kaip valstybòs tarnautojas, savivaldos stoka – visa tai vertò ie‰koti
alternatyv˜.
1990 m. prasidòjo laisvo, modernaus notariato krybos procesas.
Jaunai valstybei i‰kilo klausimas, kok∞ model∞ pasirinkti: valstybinio,
anglosaks˜ ar lotyn˜ notariato 55. Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija komandiravo grup´ notariato specialist˜ ∞ Vokietijà,
turinãià ilgametes lotyn˜ (laisvojo) notariato tradicijas ir patirt∞.
Remiantis koleg˜ patirtimi, buvo suformuluotos pagrindinòs
Lietuvos Respublikos valstybinio notariato reformos nuostatos ir
principai, vòliau ∞gyvendinti Notariato ∞statyme. Didel´ pagalbà
reformuojant notariatà suteikò Vokietijos Koblenco miesto notar˜
rmai.
Lotyn˜ notariato era Lietuvoje prasidòjo 1992 m. gruodÏio 1 d.
∞sigaliojus Lietuvos Respublikos notariato ∞statymui. Notarinio
darbo kultra Lietuvoje buvo gana auk‰ta, taãiau materialinò bazò
apgailòtina: prastos patalpos, sudòvòtos ra‰omosios ma‰inòlòs, primityvios kopijavimo ma‰inos. Taigi notarams reikòjo pradòti nuo
nulio ir pirmiausia atsisakyti neefektyvios darbo organizavimo sistemos bei sukurti Vakar˜ standartus atitinkanãià materialin´ baz´.
1993 m. vasario 12 d. ∞vyk´s Lietuvos Respublikos notar˜ susirinkimas, kuriame dalyvavo 163 notarai, patvirtino Notar˜ rm˜
statutà, i‰rinko Notar˜ rm˜ prezidiumà, revizijos komisijà ir garbòs
teismà. Pirmàja Notar˜ rm˜ prezidente i‰rinkta Kauno rajono
notarò Ramutò Silinienò.
1994 m. balandÏio 29 d. Notar˜ rm˜ visuotiniame susirinkime
Lietuvos Respublikos notar˜ garbòs (etikos) kodeksas.
1997 m. Notar˜ rm˜ prezidiumo nutarimu sukurta Notar˜
rm˜ 56 vòliava. ·ia proga sura‰ytame akte skelbiama: „PaÏymint Lie-

Lietuvos notariato ∞statymas, priimtas 1992 m. rugsòjo 16 d.
LR Seimo archyvinio fondo dokumentas
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Pirmoji Notar˜ rm˜ prezidentò
Ramutò Silinienò
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tuvos Respublikos laisvojo notariato penkeri˜ met˜ sukakt∞ sukurta
‰i vòliava – notar˜ vienybòs, profesinio solidarumo ir garbòs simbolis." Vòliavos projektà parengò dailininkas Arvydas KaÏdailis (sukr´s
ir Lietuvos notar˜ rm˜ herbà), o i‰pildò Regina KaÏdailienò. Vòliava
1997 m. lapkriãio 28 d. pa‰ventinta Vilniaus ·v. Stanislovo ir ‰v. Vladislovo katedroje, saugoma Lietuvos notar˜ rmuose.
Notariato reforma vyko sklandÏiai, o ir notariato lygis, uÏsienio
ekspert˜ nuomone, Lietuvoje buvo auk‰tesnis negu kitose Ryt˜
Europos ‰alyse, Lietuvos notariatas vienas i‰ pirm˜j˜ – 1994 m.
vasario 11 d. – buvo priimtas ∞ Tarptautin´ lotyn˜ notariato sàjungà
(Union internanationale du notariat latin). UINL, pasaulinò nacionalini˜ notariat˜ sàjunga, ∞kurta 1948 m. spalio 2 d. Jos bstinò yra
Argentinoje, Buenos Airòse.
1994 m. Notar˜ rm˜ prezidente i‰rinkta Vilniaus miesto 5-ojo
notar˜ biuro notarò Janina Girnienò; 1996 m. ji i‰renkama antrai
kadencijai. 1999 m. Notar˜ rm˜ prezidente tapo Vilniaus miesto
1-ojo notar˜ biuro notarò Vidutò Zubaviãitò, 2002 m. – Vilniaus
miesto 9-ojo notar˜ biuro notarò Ona Adomaviãienò. 2005 m. –
Vilniaus miesto 2-ojo notar˜ biuro notarò Daiva Luka‰eviãitò.
Lietuvos notar˜ rm˜ veiklos 2002 m. ataskaitoje Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai buvo konstatuota, kad notar˜
biur˜ ∞ranga jau prilygsta kit˜ lotyn˜ notariato ‰ali˜ biurams.
Lietuvos notar˜ biurai ∞rengti jaukiose ir patogiose patalpose, juose
yra sàlygos garantuoti notarini˜ veiksm˜ paslapt∞. Biurai naudojasi
naujausia organizacine technika, yra sudar´ apsaugos sutartis su saugos tarnybomis, kai kurie ∞sireng´ stebòjimo kameras.
2003 m. liepà Lietuvos notar˜ rmai kreipòsi ∞ Europos Sàjungos
notariat˜ tarybà (Conseil des Notariats de l'Union Européenne,
CNUE) prezidentà Armandà Rothà su pra‰ymu priimti Lietuvos
notar˜ rmus CNUE nariu stebòtoju. Pra‰ymas buvo patenkintas
jau tais paãiais metais. 2004 m. vasario 10 d. posòdÏiavusi ‰ios institucijos generalinò asamblòja nutarò t˜ met˜ geguÏòs 1-àjà priimti
Lietuvos notariatà tikruoju CNUE nariu.
Vilniaus universiteto Teisòs fakulteto dekanas, profesorius,
Notariato teisòs vadovòlio autorius Vytautas Nekro‰ius yra parei‰k´s,
kad notariato reforma neabejotinai buvo sòkmingiausia i‰ vis˜ teisini˜ reform˜. Europos Sàjungos notariat˜ tarybos (CNUE) ir
Europos notar˜ akademijos (ENA) seminare-konferencijoje Lietuvos ir Latvijos notarams 2007 m. liepos 12 d. Mykolo Romerio universiteto prof. Vytautas Pakalni‰kis ‰iuos ÏodÏius pakartojo ir
pridrò, kad ji buvo atlikta sklandÏiai, greitai ir veiksmingai.

Notar˜ Onos ir Dionizo Adomaviãi˜ kontora Vilniuje

2007 m. pradòtas leisti notarams
skirtas Ïurnalas
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Y

Raini˜ koplyãia, pastatyta toje vietoje,
kur 1941 m. birÏelio 24–25 d. budeliai
nukankino 73 Ïmones. Vienas i‰ j˜
buvo notaras Vladas Kaveckas

57 Rimantas Vanagas, Pabògòlò, V., 2006,
p. 174–175
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paã spalvingomis asmenybòmis Lietuvos notariato
______..institucija pasiÏymòjo tarpukario metais. Antai nuo 1934 m.
Kauno notaru dirbo Povilas Brazaitis (1879–1947) – buv´s teisingumo viceministras (1923–1924), Teisingumo ministerijos generalinis
sekretorius (1924–1934). Jau ankstyvoje jaunystòje jis i‰siskyrò
aktyvia pilietine laikysena: ·iauli˜ gimnazijos VII klasòs moksleivis
(1896) buvo i‰rinktas slaptos mokini˜ bibliotekos vedòju, o kitàmet
gimnazijoje suorganizavo demonstratyv˜ i‰òjimà i‰ staãiatiki˜
pamald˜. 1941 m. i‰tremtas ∞ Altajaus kra‰tà, ten 1947 m. mirò.
Aleksandras Îilinskas (1885–1942), baig´s Tartu universitetà,
studijav´s Heidelbergo (Vokietija) universitete, ∞gij´s patirties svarbiuose postuose, tapo Augustino Voldemaro ir Juozo Tbelio ministr˜ kabinet˜ teisingumo ministru (1928–1934). Nuo 1934 m.
dirbo Kauno notaru. 1941 m. birÏelio 14 d. soviet˜ valdÏios suimtas,
mirò i‰tremtas ∞ Tomsko srit∞ 57.
Julius Indri‰inas (1901–1945), Lietuvos universiteto Teisòs fakulteto auklòtinis, 1930 m. buvo paskirtas Kauno apygardos teismo
vyresniuoju notaru. 1936 m. jis tapo Seimo nariu ir pirmuoju
vicepirmininku. Vlado Mirono ministr˜ kabinete (1938–1939) jam
patikòtas finans˜ ministro portfelis. Tai buvo visapusò asmenybò –
Lietuvi˜ tautinink˜ sàjungos vyriausiosios valdybos, Lietuvos kariuomenòs kròj˜ savanori˜ sàjungos centro valdybos, „Santaros“
tarybos, Lietuvos aeroklubo tarybos narys, korporacijos „NeoLithuania“ garbòs teismo pirmininkas. 1940 m. liepà NKVD suimtas, buvo kalinamas sunki˜j˜ darb˜ kalòjime, i‰tremtas ∞ Komijos
ASSR mirò Kirove, etapinio kalòjimo ligoninòje.
Vladas Kaveckas (1889–1941) – Petrapilio universiteto absolventas,
Kretingos teisòjas, 1928–1940 m. – ·iauli˜ notaras, aktyvus tautininkas (skyriaus pirmininkas), „Au‰ros“ muziejaus talkininkas,
1940 m. liepos 13 d. bol‰evik˜ suimtas, kalintas ·iauli˜ ir Tel‰i˜
kalòjimuose. Kaltintas, kaip ra‰oma jo baudÏiamojoje byloje, uÏ
aktyv˜ dalyvavimà „fa‰istinòje tautinink˜ organizacijoje“, „kontrrevoliucin´ veiklà“, „Smetonos reÏimo stiprinimà ir revoliucinio
judòjimo slopinimà“, uÏ tai, kad kaip notaras „∞formindavo dokumentus graf˜ naudai, o darbininkus apkaltindavo“. 1941 m. birÏelio

Kauno notaro, buvusio teisingumo
viceministro, Povilo Brazaiãio
kontoros darbuotojai. 1940
Nuotrauka i‰ Lietuvos centrinio
valstybòs archyvo

·iauli˜ notaras Vladas Kaveckas. Lietuvos
Respublikos uÏsienio paso nuotrauka

Kauno notaras, teisingumo ministras
Aleksandras Îilinskas
Nuotrauka i‰ Lietuvos centrinio
valstybòs archyvo

Kauno notaras, finans˜
ministras Julius Indri‰inas.
Nuotrauka i‰ NKVD
baudÏiamosios bylos
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Raseini˜, vòliau Kauno notaras Jonas
Dikinis. Nuotrauka i‰ NKVD
baudÏiamosios bylos

Kòdaini˜ notarò Janina Brokeviãienò

58 Zigmas Toliu‰is, Mano kalòjimai, V., 1991,
p. 74
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25 d. kartu su kitais 73 politiniais kaliniais sovietini˜ sadist˜ nukankintas Raini˜ mi‰kelyje.
Kaip pavojingi totalitariniam reÏimui asmenys buvo represuoti
daugelis Lietuvos valstybòs notar˜. Krybi‰ka, aktyvi asmenybò buvo
Kauno notaras Jonas Dikinis (1900–1978). 1916 m. Petrapilyje baigò
J. Vaiãkaus vaidybos studijà, vaidino Skrajojamame teatre Petrapilyje, nuo 1918 m. – Vilniuje, 1920–1924 m. buvo Valstybòs dramos
teatro Kaune aktorius, 1924–1926 m. su estradine grupe „Dzimdzi
dzimdzi“ koncertavo JAV. Vòliau dirbo Raseini˜ notaro sekretoriumi, notaru, persikòlò ∞ Kaunà. Buvo „Jaunosios Lietuvos“ ir ·auli˜
sàjungos narys, pelnò ∞vairi˜ valstybini˜ apdovanojim˜. 1940 m.
liepos 12 d. buvo suimtas ir kaip „visuomenei pavojingas elementas“
i‰tremtas penkeriems metams ∞ Kazachstanà. Vòliau tremties laikas
dar prat´stas – neva kaip milijonieriui, burÏuaziniais laikais Vilniuje
valdÏiausiam kino fabrikus, Kaune turòjusiam visà kvartalà nam˜,
vadovavusiam policijos karinink˜ organizacijai, rengusiai Ïyd˜
pogromus... Bdamas tremtyje, dirbo lòli˜ teatro administratoriumi, dÏiazo orkestro direktoriumi, muzikinòs komedijos teatro
direktoriaus pavaduotoju. Ø Lietuvà gr∞Ïo 1957-aisiais.
De‰imtmet∞ dirb´s Kai‰iadori˜ notaru Juozas Gaputis (1903–po
1994) – Ïinoma, tautininkas, ‰aulys, Vilniui vaduoti sàjungos narys –
buvo suimtas 1941 m. birÏelio 14 d. ir apkaltintas tuo, kad „aktyviai
kovojo prie darbinink˜ klas´ ir revoliucin∞ judòjimà Lietuvoje“ (beje,
kaltinimas jam buvo pateiktas tik po keleto mònesi˜ lagerio). UÏ
tokias „kaltes“ silyta mirties bausmò su‰audant, taãiau galiausiai
Juozas Gaputis su ‰eima buvo i‰tremtas ∞ Sibirà, kalòjo lageryje iki
1956 m.
Tremtinio dalià patyrò Kretingos notaras Jonas Kentra (1869–
1942), mokslininko, kultrininko Igno Konãiaus uo‰vis. Su ‰eima
1941 m. birÏelio 14 d. i‰veÏtas ∞ Re‰iot˜ lager∞ Krasnojarsko kra‰te.
SSRS vidaus reikal˜ liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo
1943 met˜ sausio 2 dienà, jau po mirties, nuteistas 5 metams lagerio.
Ø sàra‰à politini˜ kalini˜, 1941 m. birÏelio 25 d. i‰veÏt˜ i‰ ·iauli˜
sunki˜j˜ darb˜ kalòjimo, buvo ∞ra‰ytas ir notaras Augustinas
Paltarokas (1892–1942), gyven´s ir dirb´s MaÏeikiuose. Suimtas
1940 m. liepos 11 d., uÏ „kontrrevoliucin´ veiklà“ su‰audytas Gorkio
(dab. Îemutinio Naugardo) kalòjime.
1944 m. suimtas buv´s notaras Alfonsas Gineitis 58.
Nepaprastos tvirtybòs gyvenime reikòjo buvusiai Kòdaini˜ notarei
Janinai Brokeviãienei (g. 1928). 1941 m. birÏelio 14 d. jà su ‰eima
i‰tròmò ∞ Altajaus kra‰tà. Po met˜ nuo ‰eimos atskyrò tòvà (daugiau apie j∞ Ïini˜ negavo), mirò mama, senelò. Raudonojo kryÏiaus
rpesãiu na‰laitò po karo gr∞Ïo ∞ Lietuvà. Baigò vidurin´ mokyklà,
universitete ∞gijo teisininkòs specialyb´, dirbo juriskonsulte, notare,
i‰leido dvi eilòra‰ãi˜ knygeles.
Prien˜ notaras (1924–1939) Juozas Vilkutaitis (1869–1948) laikomas lietuvi˜ dramaturgijos patriarchu. 1895 m. Keturakio slapyvardÏiu (galbt kartu su broliu Antanu) jis i‰leido komedijà Amerika

Kretingos notaras Jonas Kentra

Kai‰iadori˜ notaro Juozo Gapuãio para‰ai: vir‰utinis
patvirtina dokumentà, apatinis liudija j∞ susipaÏinus su
NKVD kaltinimais

MaÏeiki˜ notaras Augustinas Paltarokas. Nuotrauka
i‰ NKVD baudÏiamosios bylos

Prien˜ notaro, ra‰ytojo Juozo Vilkutaiãio-Keturakio portretas su K. Griniaus ∞ra‰u visite carte nugaròlòje
Nuotrauka i‰ Lietuvi˜ literatros ir tautosakos instituto archyvo
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pirtyje, tapusià populiariu scenos veikalu, klasikiniu ‰io Ïanro
pavyzdÏiu. 1899 m. suvaidinta Palangoje komedija ∞òjo istorijon
kaip pirmas vie‰as lietuvi‰kas spektaklis. UÏ nuopelnus Vilkutaitis
apdovanotas didÏiojo Lietuvos kunigaik‰ãio Gedimino ordinu.
I‰veng´s tremties ∞ Sibirà, 1944 m. pasitraukò ∞ Vakarus, mirò
Augsburge (Vokietija).
Ilgametis BirÏ˜ notaras (1926–1944) Pranas Lembertas (Lemberis)
(1897–1967) buvo Tautos ir „Vilkolakio“ teatr˜ aktorius, Ïinomas
poetas, vertòjas, visuomenininkas, kultros veikòjas. I‰leido
eilòra‰ãi˜ rinkinius Saulòtekiai (1935), Baltija ‰aukia (1947). Jo
eilòra‰tis „Tau, sesute, puikios gòlòs“ tapo labai populiaria liaudies
daina. Pagal Lemberto eilòra‰ãius sukurta ir daugiau dain˜. Tremties
ir represij˜ i‰vengò pasitrauk´s i‰ Lietuvos, mirò JAV. Jo artimieji
puoselòja poeto ir notaro atmint∞: kasmet remia P. Lemberto literatrin∞ konkursà, kuriame gali dalyvauti visi auk‰t˜j˜ mokykl˜
studentai, pateik´ nepublikuot˜ poezijos krini˜.
Jonas Moigis (1867–1933) – PanevòÏio notaras, panevòÏieãi˜ vadintas „vaik‰ãiojanãiu teisingumu“. Rusijoje ∞gij´s auk‰tàj∞ teisininko
i‰silavinimà, 28 metus Smolenske dirbo notaru, teismo nariu. Jo
‰eimos butas tame mieste tapo lietuvi˜ veiklos ir savitarpio pagalbos
centru. 1919 m. dòl politini˜ ∞sitikinim˜ ir aktyvios veiklos buvo
∞kalintas. Artim˜j˜ ir Lietuvos vyriausybòs rpesãiu i‰gelbòtas nuo
su‰audymo ir paleistas, 1920 m. gr∞Ïo ∞ gimtàj∞ PanevòÏ∞. Kiek
padirbòj´s juriskonsultu, vòliau iki mirties dirbo notaru. Aktyvus
·auli˜, Vilniui vaduoti sàjung˜ narys, Kalini˜ globos, Labdaros,
Gimtajam kra‰tui tirti draugij˜ narys, ∞vairi˜ vie‰˜ rengini˜ ir akcij˜
dalyvis, neturting˜j˜ ir besimokanãio jaunimo globòjas. Jo autoritetas buvo toks didelis, kad amÏinink˜ pasakojimu, jam uÏòjus ∞ bankà
visi darbuotojai atsistodavo. Besikurianãiam miesto kra‰totyros
muziejui jis padovanojo senien˜ rinkin∞, o steigiamasis ‰io muziejaus susirinkimas ∞vyko jo notarinòje kontoroje. UÏ nepalenkiamà
teisingumà, tolerancijà, tvirtas paÏiras, visuomenin´ veiklà buvo
i‰rinktas burmistru, taãiau dòl sveikatos ‰io darbo atsisakò. 1992 m.
prie kra‰totyros muziejaus, ∞sikrusio Moigi˜ name, atidengta
atminimo lenta. Joje, be kita ko, ∞ra‰yta: „·iame name 1921–1933 m.
gyveno teisininkas, visuomenòs veikòjas Jonas Moigis.“
Antanas Ragauskas (1891–1969) dirbo notaru Jonavoje, Plungòje,
Kaune. Buvo ‰viesus Ïmogus – gyvendami Plungòje Ragauskai sukaupò didÏiul´ bibliotekà, – mokòjo ‰e‰età kalb˜, Ïavòjosi Mahatma

BirÏ˜ notaro, poeto, kultros veikòjo Prano Lemberto atminimo medalis. 1997. Dail. A. Olbutas

Gandhi idòjomis, buvo ∞sitrauk´s ∞ visuomenin´ veiklà. 1944 m. su
‰eima pasitraukò ∞ Vakarus, 1949 m. ∞sikrò JAV. Ten taip pat buvo
aktyvus visuomenininkas, rei‰kòsi kaip Ïurnalistas. Jo straipsniai,
paskelbti i‰eivijos spaudoje, 2001 m. Lietuvoje i‰leisti atskira knyga
Ginãai dòl skonio.
Neeilinò asmenybò buvo 1944–1949 m. notaru ·iauliuose dirb´s
Vincentas Vaiteknas (1908–1987). Jau nuo 1928 m. jis bendradarbiavo ·iauli˜ „Au‰ros“ muziejuje: vyko ∞ ekspedicijas, tvarkò surinktus eksponatus, ra‰ò straipsnius ∞ periodinius leidinius. 1932 m.
,,Au‰ros“ muziejaus ir ·iauli˜ kra‰totyros draugijos ∞kròjo
teisininko Pelikso Bugaili‰kio rpesãiu buvo priimtas dirbti ∞ ·iauli˜
apygardos teismà ra‰tininku, vòliau dirbo prisiekusiuoju vertòju,
sekretoriaus padòjòju, 1940 m. liaudies teismo teisòju. Østojo ∞ Kauno
universiteto Teisòs fakultetà, bet, negalòdamas suderinti studij˜ su
darbu, i‰ universiteto i‰òjo. Nuo 1957 m. iki mirties buvo „Au‰ros“
muziejaus darbuotojas. Surinko etnografini˜, tautodailòs eksponat˜, grafinòs ir apra‰omosios medÏiagos, fotografij˜, spaudini˜ ir
dokument˜, sudarò keletà specializuot˜ rinkini˜, rengò ekspozicijas,
parodas, bendradarbiavo spaudoje – Ïurnaluose Kra‰totyra, Kultros
barai, miesto laikra‰ãiuose ir kt. Mokòjo keletà uÏsienio kalb˜
(vokieãi˜, angl˜, lotyn˜, latvi˜), taip pat ir esperanto, buvo ekskursij˜ vadovas, paskaitininkas. ·iauliuose pasodino per 20 àÏuol˜
∞Ïymiems Ïmonòms, svarbiems ∞vykiams atminti. „Au‰ros“ muziejus
i‰leido jo Rinktinius kra‰totyros darbus (1998), prie muziejaus rm˜
Au‰ros alòjoje jam atidengta memorialinò lenta, jo atminimui
Venclauski˜ nam˜, kuriuose buvo jo darbo kabinetas, kieme pasodintas àÏuolas.
Tai, kas ∞vyko vakar, ‰iandien jau istorija. Notarais tampa konkursà
laimòj´ jauni teisininkai, teikiantys vilt∞, kad Lietuvos teisòs sistemoje notariato institucija visuomet bus tokia autoritetinga kaip
tarpukario Lietuvoje.

81

Jonavos, Plungòs, vòliau Kauno
notaras Antanas Ragauskas su
snumi. 1939
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L

Notar˜ rm˜ emblema.
Dail. A. KaÏdailis

59 Anglosaksi˜ notariato ‰alyse notaro
profesija yra laisvai pasirenkama: notar˜ tiek,
kiek yra norinãi˜ jais bti.
60 Civiliniai ∞statymai, t. X, str. 1528
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ietuvoje 2007 m. sausio 1 d. veikò 208 notar˜ biurai,
kuriuose dirbo 248 notarai. Kaip ir kitose lotyn˜ notariatui priklausanãiose valstybòse, Lietuvoje galioja numerus clausus principas,
t.y. notar˜ skaiãiaus ribojamas, jis nustatomas pagal visuomenòs poreikius 59.
Lietuvos notariato veikla glaudÏiai siejasi su naryste Tarptautinòje
lotyn˜ notariato sàjungoje (UINL, Union internationale du notariat
latin). Tarptautinò lotyn˜ notariato sàjunga yra nevyriausybinò
organizacija, vienijanti daugiau kaip a‰tuoniasde‰imt Europos, ·iauròs ir Piet˜ Amerikos, Afrikos ir Azijos valstybi˜, grindÏiama
roman˜-german˜ teisòs sistema. 1948 m. spalio 2 d. Buenos Airòse
(Argentinoje) notaro José Adriáno Negri iniciatyva surengtas 1-asis
Tarptautinis lotyn˜ notariato kongresas. Jame pasilyta sukurti
notar˜ sàjungà, kuri vadovaut˜si bendrais principais. ·i data laikoma Tarptautinòs lotyn˜ notariato sàjungos pradÏia. 1950 m.
Madride (Ispanijoje) ∞vyko 2-asis Tarptautinis lotyn˜ notariato kongresas, kuriame buvo padòti teisiniai sàjungos pamatai. Nuo
2003 m., kai Kinijos Liaudies Respublika ∞stojo ∞ Tarptautin´ lotyn˜
notariato sàjungà, pusò planetos priklauso erdvei, kur galioja lotyn˜
notariato principai ir veikia jo institutai. ·iandien ‰iai organizacijai
priklauso Argentina, Austrija, Belgija, Brazilija, âekija, Graikija,
Indonezija, Ispanija, Italija, Japonija, Kanados Kvebeko provincija,
Lenkija, Meksika, Olandija, Portugalija, Pranczija, Rumunija,
Rusija, ·veicarija, Turkija, Vatikanas, Vengrija, Vokietija ir kitos
naròs.
Ypatinga sàjungos veiklos sritis yra tarptautini˜ kongres˜ rengimas. Paprastai kas trejus metus kaskart kitame Ïemyne susirenka
pasaulio notariat˜ atstovai ir ∞vairiose komisijose svarsto aktualius
profesinòs veiklos ir teisòtvarkos klausimus. Lietuvos notariatas,
tap´s ‰ios sàjungos nariu, i‰òjo didel´ mokyklà, perimdamas kit˜
‰ali˜ notariato veiklos principus ir patirt∞. Lotyn˜ notariato teisò ir
etika pagr∞sta gerovòs, teisingumo, Ïmogi‰kumo, lygybòs, pasitikòjimo ir sàÏiningumo principais. Notaras, tvirtindamas sandor∞ savo
para‰u ir antspaudu, ∞ra‰ydamas j∞ ∞ notarini˜ veiksm˜ registro
knygà, suteikia ‰iam aktui visuomenin´ reik‰m´ ir juridi‰kai privalomo dokumento galià. Notaro uÏdavinys yra uÏtikrinti civilini˜
teisini˜ santyki˜ stabilumà, uÏkirsti kelià ginãams ateityje. Jis vykdo
preventyvaus teisòjo funkcijas ir yra vie‰osios tarnybos subjektas.

Notariato nekonflikti‰kumas ir taikingos santyki˜ sureguliavimo
procedros sàlygoja civilinòs apyvartos socialin∞ stabilumà ir pastovumà. Notariato sistema padeda ‰alinti galimybes kilti ginãui dòl
paÏeistos subjekto teisòs. Notaro objektyvumas ir prevencinò veikla
pirmiausia pasirei‰kia ginant silpnàjà sandorio ‰al∞, kad jai nebt˜
primestos ai‰kiai nenaudingos sàlygos. Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.5 str. 1 dalis numato, kad civilini˜ teisini˜ santyki˜ subjektai, ∞gyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sàÏiningumo reikalavimus. Pana‰i nuostata galiojo ir tarpukario Lietuvoje: sutarties tikslas turòjo bti „neprie‰taringas padorumui ir visuomenòs tvarkai“ 60.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 2002 m. lapkriãio 28 d. sveikinime Lietuvos laisvojo notariato de‰imtmeãio
proga ra‰ò:
„Simboli‰ka, kad valstybòs notariato veiklos pradÏia sutapo su
atsikrusios valstybòs stipròjimu ir tapo esmini˜ permain˜ visose

Tarptautinòs konferencijos,
vykusios Vilniuje 2007 m.,
posòdÏio pertraukòlò

Tarptautinòs konferencijos,
vykusios Vilniuje 2007 m.,
posòdis. Antras i‰ kairòs sòdi
Europos notar˜ akademijos
prezidentas Pierre’as Becque
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Lietuvos Respublikos civilinis
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2001 m. liepos 1 d.

Centrinò hitopekos ∞staiga
Vilniuje
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ms˜ gyvenimo ir veiklos srityse atspindÏiu. ·iandien Lietuvos
notariatas – tai sàlygi‰kai nauja Lietuvos teisinòs sistemos grandis.
Laisva nuo tiesioginòs valdÏios ∞takos, besiremianti profesine kompetencija ir etika, kvalifikuotai prisidedanti prie teisòs reformos, prie
pilieãi˜ teisi˜ apsaugos realizavimo.
·iandien, kai notar˜ veiklos akiratyje daÏnai atsiduria ne vien tik
Lietuvoje galiojantys ∞statymai, Js˜ profesinò veikla gali ir turi nuolat kilti ∞ auk‰tesn∞ lygmen∞. Galime pasidÏiaugti, kad tai vyksta –
galbt ne visada taip sparãiai kaip noròtume, taãiau nepaliaujamai.
Nepaliaujamai esate ir visada bsite grandis, siejanti bendràsias
∞statym˜ nuostatas ir konkreãius Lietuvos pilieãi˜ poreikius, esate ir
bsite konkretaus Ïmogaus ir teisinio dokumento jungtis, visuomenòs teisinòs brandos rodiklis.“
Lietuvos notar˜ rm˜ vòliavoje ∞ra‰yti ∞pareigojantys ÏodÏiai: Lex
est quod notamus – kà patvirtina notaras, tampa ∞statymu
(paÏodÏiui: ∞statymas yra tai, kà pripaÏ∞stame; vienos seniausi˜
ParyÏiaus notar˜ kontor˜ devizas). Pagrindiniai ‰iuolaikinio notariato veiklos principai yra ne‰ali‰kumas, veiklos teisòtumas, notarini˜
veiksm˜ prasmòs ir pasekmi˜ i‰ai‰kinimas klientui, nepriklausomumas, konfidencialumas, atsakomybò uÏ padarytà Ïalà. Visuomenò
rodo notarui didel∞ pasitikòjimà, pasikliaudama jo profesiniu
pasirengimu, sàÏine bei didele galia, kurià suteikia valstybò jo
patvirtintiems aktams. Svarbiausias notaro uÏdavinys – ginã˜ prevencija. Sakoma, kad ten, kur gerai dirba notarai, civilini˜ byl˜ teisòjams nòra kà veikti. Tikòkimòs, kad Lietuvos notarai, t´sdami
tarpukario notar˜ tradicijas, svariai prisidòs prie teisingumo – kiekvienos civilizuotos valstybòs pamato – ∞tvirtinimo.

Lietuvos Respublikos
Prezidentas Valdas Adamkus
sveikina notar˜ rm˜
prezident´ Onà Adomaviãien´
notariato 10-meãio proga.
2002

Lietuvos Respublikos
Prezidento sveikinimo
ra‰tas notariato
10-meãio proga
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