
405

ŒÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬ËÒ∫Í‡ÌˆÂ‚,
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Â∫ÒÚ‡ÚÓ 

ÍÓÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô≥‰ÔË∫ÏÒÚ‚‡ 

´—ÛÏÒ¸ÍÂ Ï≥Ò¸ÍÂ ·˛Ó 

ÚÂıÌ≥˜ÌÓø ≥Ì‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆ≥øª

УДК 342.9

Законодавство України про нотаріат:
перспективи розвитку

На шляху становлення правової
держави логічним видається прове-
дення певних змін у нормативно-пра-
вовому регулюванні окремих держав-
них органів та установ, у структурі
органів державної служби. Саме це
ми сьогодні спостерігаємо і в нота-
ріальній сфері. Зокрема, відбуваєть-
ся реформування цього інституту з
метою приведення його до міжнарод-
них стандартів нотаріату латинського
типу. Однак процес цей відбувається
болюче для української нотаріаль-
ної системи, насамперед через те,
що законодавство, яке регулює діяль-
ність нотаріусів, їхній правовий ста-
тус та повноваження, містить чимало
проблем, серед яких: надзвичайно
велика кількість нормативно-право-
вих актів, що регулюють нотаріальну
діяльність; часті випадки дублюван-
ня окремих норм різними норма-
тивно-правовими актами; наявність
неузгодженостей та прогалин. Отже,
метою статті є огляд чинного законо-

давства України, що регулює нота-
ріальну діяльність, та, відповідно,
визначення і обґрунтування перс-
пектив подальшого його розвитку.
Поставлену мету передбачається до-
сягти шляхом визначення та аналізу
недоліків і прогалин чинного законо-
давства України про нотаріат, а та-
кож вивчення пропозицій щодо його
удосконалення шляхом реформуван-
ня нотаріальної нормативно-правової
бази.

Проблематику удосконалення та
реформування чинного законодав-
ства про нотаріат розглядали такі
науковці: С. Я. Фурса, В. В. Комаров,
В. В. Баранкова, В. В. Лосєв та інші.
Проте зважаючи на негативну ситуа-
цію, що склалася сьогодні у системі
правового регулювання нотаріальної
діяльності, питання реформування за-
конодавства про нотаріат, його пере-
гляду, скасування є досить актуаль-
ними і потребують додаткового ви-
вчення та аналізу.



Засади організації діяльності, право-
вий статус, компетенція, відповідаль-
ність будь-яких органів та посадових
осіб знаходять своє відображення в сис-
темі чинного законодавства держави.
Правова система України є системою
латинського (писаного) права, тобто
основним важелем, який регулює
правові відносини у правовій державі
Україні є законодавство із Конститу-
цією на чолі.

Статтею 2 Закону України «Про
нотаріат» установлено, що правову
основу діяльності нотаріату в Україні
становлять Конституція, Закон Украї-
ни «Про нотаріат» та інші законодав-
чі акти України. Щодо вчинення нота-
ріальних дій, то законодавством чітко
встановлено, що нотаріуси та посадо-
ві особи, які уповноважені на вчинен-
ня нотаріальних дій, у своїй діяльності
керуються «законами України, поста-
новами Верховної Ради України, ука-
зами і розпорядженнями Президента
України, постановами і розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України,
а на території Республіки Крим, крім
того,– законодавством Республіки
Крим, наказами Міністра юстиції Ук-
раїни, нормативними актами облас-
них, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій» 
та у випадках вирішення питань, які
регулюються нормами міжнародного
права, нотаріуси та посадові особи
відповідно керуються нормами між-
народного права, укладених Украї-
ною міждержавних угод та ратифіко-
ваних міжнародних договорів та Кон-
венцій [1, статті 2, 7].

Сьогодні правову основу організа-
ції нотаріальної діяльності державних
нотаріусів (нотаріусів державних но-
таріальних контор та державних но-
таріальних архівів) в Україні станов-
лять такі нормативно-правові акти:
Закон України «Про нотаріат», Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про
умови оплати праці працівників дер-
жавних нотаріальних контор та дер-
жавних нотаріальних архівів», Поста-

нова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про Вищу
кваліфікаційну комісію нотаріату»,
Наказ Міністерства юстиції України
«Про затвердження складу Вищої
кваліфікаційної комісії нотаріату при
Міністерстві юстиції України», Про-
грама стажування громадян України 
в державних нотаріальних конторах
або у приватних нотаріусів, Порядок
допуску до складання кваліфікаційно-
го іспиту осіб, які пройшли стажуван-
ня в державній нотаріальній конторі
або у приватного нотаріуса, та про-
ведення кваліфікаційного іспиту Ви-
щою кваліфікаційною комісією нота-
ріату, Порядок підвищення кваліфіка-
ції нотаріусів, консультантів держав-
них нотаріальних контор, державних
нотаріальних архівів, помічників при-
ватних нотаріусів, Порядок видачі сві-
доцтва про право на зайняття нотарі-
альною діяльністю та інші.

Огляд зазначених нормативно-пра-
вових актів свідчить про те, що ними
встановлені основні засади професії
державного нотаріуса, порядок досту-
пу до професії (стажування, складан-
ня кваліфікаційного іспиту, отриман-
ня свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю), підвищен-
ня кваліфікації, оплати праці та інші
організаційні питання державного но-
таріату. Окрім того, законодавцем
видано низку нормативно-правових
актів, які регулюють саме нотаріаль-
ну діяльність, тобто процесуальні дії
нотаріусів щодо реалізації покладених
на них законодавством повноважень.

Матеріальні норми нотаріального
законодавства містяться у Цивіль-
ному, Господарському, Сімейному та ін.
кодексах та законах України та здійс-
нення саме процесуальних дій дер-
жавними нотаріальними органами 
регулюються такими нормативно-
правовими актами: Законом України 
«Про нотаріат», Інструкцією про по-
рядок вчинення нотаріальних дій но-
таріусами України, Правилами ведення
нотаріального діловодства, Переліком
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документів, за якими стягнення забор-
гованості провадиться у безспірному
порядку на підставі виконавчих напи-
сів нотаріусів, Порядком витрачання,
зберігання, обігу спеціальних бланків
нотаріальних документів і звітності
про їх використання та опису і зразка
такого бланка тощо.

Уваги заслуговує запровадження
та закріплення порядку реєстрації но-
таріальних дій (відповідних реєстрів),
ведення, поповнення, забезпечення
доступу до реєстрів нотаріальних дій,
довіреностей, спадкового майна, пра-
вочинів та ін. Так, зазначені питання
врегульовані законодавцем такими
нормативно-правовими актами: на-
приклад, Положенням про Єдиний
реєстр довіреностей, Положенням про
Спадковий реєстр, Інструкцією про
ведення Державного реєстру право-
чинів та іншими. Під час вчинення
певних нотаріальних дій державними
нотаріусами мають застосовуватися й
норми міжнародного права, міжнарод-
них договорів та Конвенцій, ратифі-
кованих Україною.

Запровадження сучасних інфор-
маційних технологій таких, як Єдині
нотаріальні реєстри та забезпечення
доступу до інших реєстрів, інформа-
ція з яких є необхідною для нотаріуса
при здійсненні заходів у рамках нота-
ріальних справ значно розширює мож-
ливості та вдосконалює роботу нота-
ріуса щодо отримання достовірної ін-
формації, необхідної для вчинення
нотаріальних дій. Наприклад, в Авст-
рії, з 2000 року запроваджена та діє
єдина система КиберДОК (електрон-
ний архів документів австрійських
нотаріальних контор), який містить
електронні копії абсолютно всіх доку-
ментів, виданих австрійськими нотарі-
альними конторами з 1 січня 2000 ро-
ку. Паперовий оригінал отримується 
клієнтом та сканований електронний
екземпляр зберігається у системі Ки-
берДОК [2, с. 97].

Як відомо, інститут нотаріату 
в Україні пройшов тривалий період

становлення, який продовжується на
сучасному етапі з черговим реформу-
ванням інституту. Такий же процес
проходить і нормативно-правова база,
що регулює питання організації про-
фесії нотаріуса та нотаріальної діяль-
ності взагалі. На етапі реформування
нотаріального законодавства гостро
постає питання його якості, стосовно
якого сьогодні виникають певні сум-
ніви. Так, аналіз нормативно-правових
актів, які регулюють питання орга-
нізації та діяльності нотаріальних ор-
ганів, довів факти копіювання норм.
Наприклад, норми, що регулюють
порядок посвідчення заповітів та дові-
реностей, прирівняних до нотаріально
посвідчених, які містяться у частинах 1,
2, 3, 4 статті 245 та частинах 1, 2, 3, 4 
п. 3 статті 1252 Цивільного кодексу Ук-
раїни [3, статті 245, 1225] продубльо-
вані у частинах 1, 2 статті 40 Закону Ук-
раїни «Про нотаріат» [1, ст. 40]. Норми,
які містяться у частинах 3, 4, 6 статті 40
Закону України «Про нотаріат» щодо
передачі засвідчених заповітів держав-
ним нотаріальним архівам, продубльо-
вані п. 23 Порядку посвідчення запові-
тів і довіреностей, що прирівнюються
до нотаріально посвідчених [4]. Звідси,
логічно стверджувати, що законодав-
ство України щодо регулювання нота-
ріальної діяльності містить значну
кількість підзаконних нормативно-
правових актів, воно штучно «роздуте»
та певні норми продубльовані в кіль-
кох нормативних актах. Водночас, це
проблема сучасного українського зако-
нодавства взагалі, та нотаріального
законодавства зокрема.

Слід погодитись із В. М. Черниш
та І. П. Лихолат, які зазначають, що
«складний механізм правового регу-
лювання, в арсеналі якого законодав-
чі та підзаконні акти, акти офіційного
тлумачення, акти реалізації права,
правозастосовні акти тощо», постійні,
систематичні зміни та доповнення 
до зазначених джерел [5], відсутність
чітко сформованої та закріпленої
нормативно-правової бази з регулю-
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вання інституту нотаріату дають мож-
ливість зловживань, використання
нормативних розбіжностей в особистих
цілях та, як наслідок, допущення поми-
лок та проявів безграмотності під час
учинення нотаріальних дій, що тягне
порушення прав та інтересів фізичних
та юридичних осіб.

З метою вирішення низки проб-
лемних питань організації та діяль-
ності інституту нотаріату в Україні,
таких, як підвищення кваліфікації но-
таріусів, програма стажування осіб,
які мають намір працювати нотаріу-
сом, та на виконання Концепції ре-
формування органів нотаріату в Ук-
раїні було прийнято певні норматив-
но-правові акти. Але, на нашу думку,
так лише збільшилася кількість нор-
мативно-правових актів, що супере-
чить п. 3 ч. 2 розділу «Шляхи реалі-
зації Концепції», Концепції реформу-
вання органів нотаріату в Україні,
затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 24.12.2010 р., яким
зазначено, що необхідно вжити захо-
ди «щодо зменшення кількості під-
законних нормативно-правових актів,
які регулюють питання діловодства,
архівної справи, ведення реєстрів для
реєстрації нотаріальних дій та їх узго-
дженості між собою» [6]. Як випливає
із вищезазначеного, вважаємо, що не-
обхідно здійснювати заходи не «щодо
зменшення кількості», а щодо удоско-
налення якості, усунення розбіжно-
стей, дублювань, нечіткостей та різно-
читань дефініцій, матеріальних та
процесуальних норм, які регулюють
інститут нотаріату в Україні.

Отже, сьогодні склалася ситуація,
коли законодавство про нотаріат в
Україні дійсно потребує перегляду,
систематизації та зведення у єдиний
кодифікований нормативний доку-
мент – Нотаріальний процесуальний
кодекс України, який призваний мак-
симально об’єднати у собі норми та по-
ложення законодавчих та підзаконних
актів з організації та діяльності нота-
ріату в Україні, усунути недоробки,

дублювання, суперечності та неузго-
дженості нормативно-правового ре-
гулювання нотаріальної діяльності.
Таким чином, недоцільним буде збері-
гання великої кількості законодавчих
та підзаконних актів та логічно і без-
болісно зменшиться їх чисельність.
Об’єднання нормативно-правових ак-
тів з регулювання нотаріальної діяльно-
сті в єдиний кодифікований документ
спростить та удосконалить ефектив-
ність роботи нотаріальних органів з
надання нотаріальних послуг в Украї-
ні та, як наслідок, підвищить рівень
захисту прав та інтересів фізичних та
юридичних осіб.

Слід зазначити, що на розгляд
Верховної Ради України вже вносився
проект Нотаріального процесуального
кодексу № 3197 від 19.09.2008 року [7],
який було повернуто на доопрацюван-
ня. Зазначений проект Нотаріального
процесуального кодексу України був
поданий до Верховної Ради України
народним депутатом І. Г. Бережною,
яка у своєму інтерв’ю «Юридичній
газеті» зазначила, що «Проект Нота-
ріально-процесуального кодексу роз-
роблений з метою правового забезпе-
чення інституту попереджувального
правосуддя та розвитку нотаріальної
діяльності за стандартами європей-
ського нотаріату. Нотаріально-проце-
суальний кодекс повинен стати голов-
ним регулятором порядку вчинення
нотаріальних дій, …покликаний замі-
нити особливу частину чинного зако-
ну, а також навести порядок у системі
підзаконних нормативних актів, різ-
ного роду інструкцій… прийняття
Нотаріально-процесуального кодексу
дасть змогу ефективно регламентувати
процесуальні аспекти нотаріальної
діяльності, створити чіткі та передба-
чувані процедури вчинення кожної
нотаріальної дії і механізми оскар-
ження її законності» [8].

Таким чином убачається, що за-
значений проект Нотаріально-проце-
суального кодексу розрахований на
врегулювання процесуальної діяль-
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ності нотаріуса щодо вчинення нота-
ріальних дій. У проекті кодексу йде-
ться про нотаріальне провадження,
тобто про заходи, що здійснюються
нотаріальними органами в межах но-
таріальної справи. Однак на нашу
думку, кодекс має охоплювати більшу
сферу діяльності нотаріальних орга-
нів (державних, приватних нотаріусів,
нотаріусів державних нотаріальних
архівів, посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування, керівників
стаціонарних лікувальних закладів,
установ виконання покарань тощо в
межах їх повноважень щодо вчинення
ними нотаріальних дій) взагалі в усіх
напрямах та всі процеси і механізми,
що її забезпечують.

Прикінцеві та перехідні положен-
ня проекту кодексу зазначають, що
певні статті та розділи Закону Украї-
ни «Про нотаріат» мають утратити чин-
ність у зв’язку із прийняттям кодексу
та дається завдання щодо прийняття
актів, що «випливають з цього Кодек-
су» [7]. Таким чином, вбачається, що із
прийняттям кодексу буде не зменше-
на кількість нормативно-правових
підзаконних актів, а навпаки, будуть
розроблені та прийняті нові норма-
тивно-правові акти та внесена велика
кількість змін та доповнень до вже
існуючих. Вважаємо, що мета рефор-
мування законодавства про нотаріат
має полягати у тому, щоб максималь-
но зменшити кількісний склад норма-
тивно-правових актів та удосконалити
його якісний склад. Правильно з цього
приводу висловлюється С. Я. Фурса,
що «аналіз нормативно-правового
регулювання організаційної структу-
ри інституту нотаріату та процедури
вчинення нотаріальних дій дає змогу
дійти висновку про необхідність 
створення Нотаріального кодексу Ук-
раїни, а не нового Закону України 
«Про нотаріат» [9, с. 13]. В. В. Комаров
та В. В. Баранкова також вважають,
що приймати новий Закон «Про нота-
ріат» недоцільно, натомість слід при-
йняти два законодавчі акти: Закон

України «Про організацію нотаріату»
та Нотаріальний процесуальний ко-
декс, який буде призваний врегулюва-
ти процедуру здійснення заходів щодо
вчинення нотаріальних дій та забезпе-
чить гарантії функціонування нота-
ріату [10, с. 21].

Слід погодитись із висловленими
пропозиціями, оскільки на сучасному
етапі дійсно необхідно здійснити ре-
формування законодавства про нота-
ріат, з метою його вдосконалення, усу-
нення дублювань, зменшення кілько-
сті підзаконних нормативних актів
тощо. Окрім того, це питання набуває
особливо гострої актуальності внаслі-
док того, що в Україні останнім часом
склалася практика широкого засто-
сування підзаконного регулювання
взагалі та нотаріату зокрема. Видання
підзаконних нормативно-правових ак-
тів має на меті роз’яснення, тракту-
вання та конкретизацію законодавчих
актів, тобто велика кількість підзакон-
них актів свідчить про недосконалість
законодавчих норм, можливість їх різ-
ночитання, неправильного застосуван-
ня та призводить до неузгодженості,
хаотичності та розбіжностей у нотарі-
альній документації та діяльності
нотаріусів та інших осіб, на яких за-
конодавством покладено обов’язки 
зі вчинення певних нотаріальних дій
[11, c. 3–4; 12, с. 300].

Викладене дає підставу конста-
тувати, що законодавство України
щодо регулювання інституту нота-
ріату можна поділити на певні кате-
горії залежно від того, які питання
воно регулює: організаційні питання
(нормативно-правові акти, які закрі-
плюють загальні засади інституту
нотаріату в Україні, регулюють пи-
тання доступу до професії, набуття 
та припинення статусу нотаріуса
тощо), процесуальні норми (норма-
тивно-правові акти, якими регулю-
ються питання реалізації нотаріальної
діяльності (вчинення нотаріальних 
дій, здійснення інших юридичних за-
ходів, відповідно до повноважень
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тощо), в тому числі з питань між-
народного співробітництва у сфері
нотаріальної діяльності), реєстрацій-
не забезпечення нотаріальної діяль-
ності, яке може бути віднесено до про-
цесуальних норм (містить норматив-
но-правові акти з реєстрації нотарі-
альних дій, та якими регулюються
питання ведення, забезпечення досту-
пу тощо до реєстрів, які необхідні
нотаріусу для забезпечення якісного
вчинення нотаріальних дій). Всі ці пи-
тання, на нашу думку, мають врегульо-
вуватись у рамках двох кодексів – 
Нотаріального та Нотаріального про-
цесуального, які будуть максимально
містити в собі вдосконалені та узагаль-
нені норми регулювання організації
та діяльності нотаріату України.

Так, Нотаріальний кодекс України
має містити норми, якими будуть
регламентовані питання загальних
засад організації нотаріату в Україні
(завдання, принципи, функції тощо),
визначення дефініції та статусу нота-
ріуса (державного, приватного, нота-
ріуса державного нотаріального архіву),
умови доступу до професії нотаріуса,

вимоги до осіб, які мають намір пра-
цювати нотаріусом, порядок прохо-
дження стажування та складання ква-
ліфікаційного іспиту, права, обов’язки
та відповідальність нотаріуса, гарантії
діяльності, питання реєстрації нотарі-
альної діяльності тощо. Нотаріальний
процесуальний кодекс, своєю чергою,
призначений регламентувати процесу-
альну діяльність нотаріусів, посадових
осіб органів місцевого самоврядування,
керівників лікувальних закладів, уста-
нов виконання покарань, морських
суден, експедицій та ін., а саме мають
бути визначені суб’єкти нотаріально-
го провадження, стадії нотаріального
провадження та порядок їх докумен-
тального оформлення, регламентова-
ні процедури та механізми вчинення
кожної нотаріальної дії. Особливу ува-
гу має бути приділено нотаріальним
актам та, враховуючи розвиток між-
народних цивільних та господарських
відносин, суб’єктами яких все частіше
виступають фізичні та юридичні осо-
би України,– нормам міжнародного
права, міжнародним договорам та Кон-
венціям, ратифікованим Україною.
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В статье рассматривается система нормативно-правовых актов Украины,
которыми регулируется организация и деятельность украинского нотариата на
современном этапе. Подчеркивается целесообразность принятия Нотариального
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Visekankzev A. A legislation of Ukraine is about notariat: prospects of development
In this paper we consider a system of legal acts of Ukraine, which govern the orga-

nization and functioning of Ukrainian Notary at this stage. Emphasizes the desirability
of Notary and Notary Procedure Code of Ukraine.
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