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Система організації нотаріату: 
закордонний досвід 

В Україні на сучасному етапі від-
бувається реформування інституту
нотаріату, основною ціллю якого є
скасування державного нотаріату та
запровадження інституту єдиного но-
таріату. Метою цієї статті є обґрунту-
вання доцільності збереження інсти-
туту державного нотаріату в Україні
на сучасному етапі, яку пропонується
досягти шляхом ознайомлення із сис-
темами організації нотаріату Росій-
ської Федерації, Молдови, Білорусі,
Німеччини, США та інших країн.
Вивчаються та аналізуються норма-
тивно-правові акти іноземних держав
з визначеного питання, з’ясовується
практичний досвід зазначених країн
щодо організації діяльності нота-
ріату.

Питання вивчення досвіду інозем-
них держав щодо організації діяль-
ності нотаріату були об’єктами дослі-
джень М. Бондарєвої, Т. І. Зайцевої,
Б. М. Гонгало, В. В. Яркова, М. О. Дол-
гова та інших науковців. Не примен-
шуючи значення наукових дороблень

зазначених авторів, сьогодні потребує
додаткового обґрунтування доціль-
ність збереження інституту держав-
ного нотаріату, а також підвищення та
укріплення його авторитету та поло-
ження на ринку нотаріальних послуг 
в Україні. З огляду на це, проведен-
ня нашого дослідження виявляється
актуальним та своєчасним.

Законом України «Про нотаріат»
установлено, що реалізація нотаріаль-
ної діяльності, тобто вчинення нотарі-
альних дій в Україні «покладається на
нотаріусів, які працюють в державних
нотаріальних конторах, державних
нотаріальних архівах (державні нота-
ріуси) або займаються приватною
нотаріальною діяльністю» [1, ст. 1 ч. 2].
Важливо зазначити, що законодав-
ством передбачено делегування пов-
новажень щодо вчинення певної кате-
горії нотаріальних дій посадовим осо-
бам органів місцевого самоврядуван-
ня, консульським установам України
за кордоном, головним лікарям та їх
заступникам стаціонарних медичних
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закладів, капітанам суден, начальни-
кам експедицій, командирам військо-
вих частин, начальникам слідчих 
ізоляторів та установ виконання по-
карань та іншим у випадках та поряд-
ку, встановленому законодавством.
Адміністративну єдність та державне
регулювання нотаріальної діяльності
в Україні забезпечують Міністерство
юстиції України, Головне управління
юстиції Міністерства юстиції Украї-
ни в Автономній Республіці Крим,
Головне управління юстиції в обла-
стях, містах Києві та Севастополі 
[1, ст. 2-1].

На сучасному етапі інститут нота-
ріату України активно реформується,
переглядаються та вносяться зміни та
доповнення до існуючих нормативно-
правових актів, запроваджуються
новітні підходи до організації діяльно-
сті нотаріату, у зв’язку з чим доцільно
вивчити досвід іноземних держав з
метою виявлення позитивного досві-
ду, який може бути запроваджений в
Україні. Враховуючи особливості ста-
новлення та розвитку інституту нота-
ріату України, особливої уваги заслу-
говує досвід країн пострадянського
простору як таких, що мали єдину з
Україною базову основу та після роз-
паду СРСР пішли своїм шляхом
розвитку інститутів нотаріату.

У Російській Федерації норматив-
ним документом, який установлює
основні засади діяльності нотаріату, є
«Основи законодавства Російської
Федерації про нотаріат», відповідно до
якого нотаріальні дії в Російській
Федерації від імені держави вчиняють
нотаріуси, які працюють в державних
нотаріальних конторах, або ті, що
займаються приватною практикою,
у разі відсутності нотаріуса у населе-
ному пункті повноваження щодо вчи-
нення нотаріальних дій покладаються
на посадових осіб органів виконавчої
влади та на території іноземних дер-
жав нотаріальні дії від імені Росій-
ської Федерації уповноважені здій-
снювати посадові особи консульських

установ Російської Федерації [2, ст. 1].
Організаційне забезпечення діяльно-
сті нотаріусів у Російській Федерації,
контроль за виконанням державними
нотаріусами професійних обов’язків по-
кладається на систему органів юстиції
Російської Федерації [2, ст. 34]. Таким
чином, вбачається, що в Російській
Федерації, як і в Україні, поряд із дер-
жавними працюють і приватні нота-
ріуси, але вчинення нотаріальних дій 
в населених пунктах, де немає нота-
ріуса, покладаються на посадових осіб
органів виконавчої влади, на відміну
від українського законодавства, яким
передбачено надання нотаріальних
послуг посадовими особами органів
місцевого самоврядування. Повнова-
ження щодо організації діяльності но-
таріусів в Російській Федерації, як і в
Україні, покладені на систему органів
юстиції.

У Білорусі питання діяльності
нотаріату регулюються Указом 
Президента Республіки Білорусь від
02.02.2000 року «Про затвердження
Положення про нотаріат та нотарі-
альну діяльність в Республіці Біло-
русь» та Законом Республіки Білорусь
«Про нотаріат та нотаріальну діяль-
ність», відповідно до яких нотаріат в
Республіці Білорусь – це  «система дер-
жавних органів та посадових осіб, які
захищають державні інтереси та за-
конні інтереси інших суб’єктів права
шляхом здійснення нотаріальної діяль-
ності» [3, с. 144]. Вчинення нотаріаль-
них дій від імені держави в Республіці
Білорусь покладається на «державних
та приватних нотаріусів, уповнова-
жених посадових осіб місцевих вико-
навчих та розпорядчих органів, дип-
ломатичних агентів дипломатичних
представництв Республіки Білорусь
та консульських посадових осіб, кон-
сульських установ Республіки Біло-
русь» [4, ст. 1]. Повноваження з кон-
тролю та забезпечення діяльності,
ведення реєстрів нотаріусів реалізу-
ються посадовими особами системи
органів юстиції Республіки Білорусь,
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тобто аналогічно Україні та Росій-
ській Федерації.

В Республіці Казахстан до травня
2006 року Законом Республіки Казах-
стан «Про нотаріат» зазначалося, що
нотаріат є позадержавним утворен-
ням, який здійснює підприємницьку
діяльність з метою захисту прав та
інтересів фізичних та юридичних
осіб, та фактично в державі діяли і
державні і приватні нотаріуси. Особ-
ливістю інституту нотаріату в Респуб-
ліці Казахстан, було те, що нотаріат
визнавався прибутковим органом, що
взагалі є нетрадиційним підходом, та
потягнуло за собою негативні наслід-
ки. Але, після реалізації Концепції
розвитку нотаріату в Республіці Ка-
захстан було запроваджено єдиний
нотаріат [3, с. 144–145].

Законом Республіки Молдова «Про
нотаріат» передбачено, що нотаріат в
Молдові – це публічно-правовий ін-
ститут, який від імені Республіки Мол-
дова уповноважений захищати права
та законні інтереси громадян та дер-
жави шляхом учинення нотаріальних
актів у встановленому законом поряд-
ку. Вчинення нотаріальних дій на
території Республіки Молдова покла-
дається на державних та приватних
нотаріусів, інших уповноважених за-
конодавством осіб та на території
інших держав – консулами Республіки
Молдова. Регламентацію та організа-
цію нотаріальної діяльності здійснює
Міністерство юстиції [5, статті 2, 3].

Огляд правових інститутів нота-
ріату країн пострадянського простору
виявляє майже єдину схему розвитку
нотаріату після розпаду СРСР та вста-
новлення незалежності.Так, в Україні,
Російській Федерації, Молдові, Біло-
русі й до сьогодні нотаріальні дії вчи-
няють державні та приватні нотаріуси,
які майже зрівняні у повноваженнях.
Зазначене свідчить про прагнення до
запровадження єдиного нотаріату,
який вже існує в Казахстані. Спільною
рисою в організації діяльності нотаріа-
ту країн – учасниць СНД є те, що пов-

новаження щодо регламентації та
державного регулювання нотаріаль-
ної діяльності покладаються на систе-
му органів юстиції відповідної держа-
ви. Звісно, правова система, яка діє на
території держав колишнього СРСР,
має ознаки латинського (писаного)
права, тобто джерелом законодавства
є система правових актів, із чіткою
структурою та регламентацією діяль-
ності – Конституція – Основний За-
кон держави, кодекси, закони, підза-
конні акти тощо (а не прецедент, як в
англосаксонській правовій системі) та
вищу доказову силу має документ (на
відміну від англосаксонської системи,
де вищу силу мають показання свід-
ків). Відповідно, система латинського
нотаріату – це вільний, позадержав-
ний інститут, який характеризуєть-
ся самоокупаємістю та самовряду-
ванням.

Кардинально протилежний роз-
виток отримав інститут нотаріату
Республіки Узбекистан, де до травня
2010 року також діяв нотаріат у скла-
ді державних та приватних нотаріусів.
Указом Президента Республіки Узбе-
кистан від 5 травня 2010 року № 4216
«Про заходи щодо подальшого удо-
сконалення інституту нотаріату в Рес-
публіці Узбекистан» та постановою
Кабінету Міністрів від 2 червня 2010 ро-
ку № 104 про заходи щодо реалізації
зазначеного Указу інститут приват-
них нотаріусів в Республіці Узбеки-
стан було скасовано, натомість додат-
ково створено 220 державних нотарі-
альних контор та 229 посад нотаріусів.
Так, на сьогодні нотаріат в Республіці
Узбекистан – є правовим інститутом,
який захищає права та законні інтере-
си фізичних та юридичних осіб шля-
хом учинення нотаріусами державних
нотаріальних контор нотаріальних
дій, передбачених законодавством [6].

З метою здійснення порівняльно-
го аналізу вважаємо за доцільне
ознайомитися із досвідом щодо регу-
лювання діяльності інституту нотаріа-
ту країн дальнього зарубіжжя, на при-
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кладі Франції і Німеччини, які відно-
сяться до країн латинської системи
права та США і Великої Британії, які
відносяться до країн із англосаксон-
ською правовою системою.

Так, основи сучасного нотаріату
латинського типу були історично за-
кладені у Франції більш ніж 200 років
тому Законом від 25 вантоза XI року
(16 березня 1803 року) [7, с. 8]. Цей
Закон став першим основоположним
нормативним актом, яким було регла-
ментовано діяльність нотаріату у
Франції. Відмітимо, що сьогодні нота-
ріальна система Франції опирається
на зазначений Закон. Поняття нотарі-
уса та його правовий статус закріпле-
ні у Законі від 1945 року, відповідно до
якого нотаріуси у Франції є «посадо-
вими особами, уповноваженими здійс-
нювати будь-які акти й договори,
яким сторони повинні або бажають
надати характеру автентичності, що
притаманний державним актам, а та-
кож забезпечити їх зберігання та вида-
чу завірених копій і виконавчих доку-
ментів» [8, с. 4].

Організаційна структура сучасного
французького нотаріату складається
із трирівневої піраміди професійних
об’єднань, які представляють загаль-
нонаціональний рівень (який репрезен-
тує Вища нотаріальна рада (вперше
була сформована у 1941 році), яка
представляє інтереси французьких
нотаріусів в державних органах та
займається загальною організацією
та розвитком нотаріату), регіональ-
ний рівень (регіональні ради нотаріу-
сів, які формуються у тих регіонах, де
є регіональні апеляційні суди).

Основним їхнім завданням є загаль-
на політика та перспективи розвитку
нотаріату, розгляд та вирішення со-
ціально-економічних та спірних пи-
тань, що виникають у процесі реаліза-
ції повноважень. Одним з важливих
напрямів діяльності регіональних рад
є забезпечення, організація та про-
ведення кваліфікаційних іспитів) та
місцевий (департаментський) рівень

(представляють нотаріальні палати
департаментів, які є дисциплінарними
професійними органами. Саме на
департаментські нотаріальні палати
покладаються обов’язки з бухгалтер-
ських перевірок, установлення профе-
сійних норм, розгляд та вирішення
скарг та спірних питань, які виника-
ють між клієнтами і нотаріусами, та
нотаріусами між собою) [8, с. 4; 9]. На
сучасному етапі у Франції скасовано
територіальну компетенцію та обме-
жено її лише територією країни вза-
галі. Нотаріуси мають право реалізо-
вувати свої повноваження індивіду-
ально або як члени професійного
об’єднання. Отже, нотаріальна система
Франції представляє собою частину
публічної системи правосуддя країни,
а нотаріус є гарантом автентичності,
посадовою особою і одночасно пред-
ставником вільної професії [8, с. 5].

Нотаріат в Німеччині формувався
протягом тривалого часу, його специ-
фіку обумовлено факторами історич-
ного формування держави. Так, у Лі-
вобережжі Рейну застосовувалася фран-
цузька система нотаріату, в Баварії
було заборонено одночасне перебу-
вання на посадах нотаріуса та адво-
ката, у Пруссії нотаріальні дії мали
право виконувати нотаріуси-адвокати
і нотаріуси, та в північно- та середньо-
німецьких землях нотаріусами працю-
вали виключно адвокати [10].У 1937 ро-
ці із введенням Імперського Поло-
ження про нотаріат та у 1961 році із
введенням Федерального положення
про нотаріат, які і на сучасному етапі 
є нормативно-правовою основою ін-
ституту нотаріату в Німеччині, було
здійснено спробу щодо уніфікації си-
стеми нотаріату та приведення її до
недержавного нотаріату французько-
го типу. Проте й до сьогодні в Німеч-
чині в різних землях діють різні систе-
ми організації нотаріату одночасно:
нотаріуси-адвокати, нотаріуси та дер-
жавні нотаріуси. Однак незалежно від
цього нотаріус в Німеччині є «носієм
публічної посади та органом попере-
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джувального правосуддя» [10; 11].
Самоврядування нотаріусів в Німеч-
чині здійснюється таким чином: Фе-
деральним положенням про нотаріат
передбачено створення Федеральної
нотаріальної палати, як вищого орга-
ну німецького нотаріату, наділеного
власною правосуб’єктністю та регіо-
нальних нотаріальних палат відповід-
но до територіального ділення на
судові округи. Кожний нотаріус має
бути членом регіональної нотаріаль-
ної палати. Важливо відзначити, що в
Німеччині Федеральне Міністерство
юстиції та Управління юстиції земель
здійснюють державний нагляд за
Федеральною нотаріальною палатою
та відповідно за регіональними нота-
ріальними палатами [10].

Викладене дає підставу констату-
вати, що в Німеччині, на відміну від
Франції, інститут нотаріату підлягає
більшому державному врегулюван-
ню через установи юстиції. Не в усіх
землях Німеччини нотаріуси є праців-
никами вільної професії, але, незва-
жаючи на певні відмінності, інститути
нотаріату Франції та Німеччини вва-
жаються класичними моделями нота-
ріату латинського типу.

Особливістю організації нотаріату
в США є відсутність єдиного спеціалі-
зованого державного правового ін-
ституту. Взагалі у США відсутнє
Федеральне законодавство про нота-
ріат, основні правові аспекти органі-
зації нотаріальної діяльності у США
відображені в модельному законі
США «Про нотаріат» і в Уніфікова-
ному законі США «Про нотаріальні
дії» та конкретний перелік нотаріаль-
них дій, вимоги до осіб, які мають
намір учинювати нотаріальні дії, пра-
вовий статус нотаріусів та особливо-
сті організації їхньої діяльності регла-
ментуються законодавствами окре-
мих штатів. Саме цим обумовлена різ-
номанітність та неоднозначність
інституту нотаріату в США [12, с. 153;
13, с. 131]. Вчинення нотаріальних дій
в цій країні покладається на нотаріу-

сів, які призначаються посадовими осо-
бами чи законодавчими органами шта-
тів або на комісіонерів з питань уста-
новлення фактів [7, с. 13]. У США но-
таріальні дії вчиняють «публічні нота-
ріуси» або «нотаріуси», уповноважені
державою особи, які реалізують пов-
новаження щодо вчинення нотаріаль-
них дій як основного або додаткового
виду діяльності [12, с. 153–154; 13, с. 131].
Публічний нотаріус у США отримує
ліцензію на спеціальне використання
печатки на визначений термін (4–5 ро-
ків) з метою засвідчення певних дій та
частіше реалізує свої повноваження
як найманий працівник на підприєм-
стві. Проте фактично він є звичайним
працівником, який виконує лише ме-
ханічні функції, та не має права нада-
вати консультації, складати проекти
документів тощо [12, с. 154; 14].

Певна аналогія в законодавстві
Сполучених Штатів Америки із ук-
раїнським законодавством та законо-
давством країн пострадянського про-
стору вбачається в тому, що певну
категорію нотаріальних дій учиняють
інші посадові особи в межах, визначе-
них законом. Додатково до основного
виду діяльності право вчиняти нотарі-
альні дії мають судді, офіцери, посадові
особи консульських установ, військові
прокурори, всі адвокати у цивільних
справах, головні лікарі стаціонарних
лікарень, начальники установ вико-
нання покарань, начальники військо-
вих частин тощо [12, с. 154; 13, с. 131].

В Англії, яка також є державою
англосаксонської правової системи,
нотаріусами можуть бути лише осо-
би, які мають «свідоцтво на право
здійснення діяльності солісітора» або
нотаріальне свідоцтво, які видаються
державним органом, до повноважень
якого віднесено вирішення питань
допуску до вчинення нотаріальних дій
(Судді провінційних судів Кентербері
та Йорку). Взагалі тут існує три класи
нотаріусів: загальні нотаріуси («нота-
ріуси-писарі»), які мають право реалі-
зовувати свої повноваження на всій
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території країни, окружні нотаріуси
(солісітори), мають право вчиняти
нотаріальні дії на території конкрет-
ного нотаріального округу та церков-
ні нотаріуси, які працюють при судах.
Всі реєстратори суду мають бути
нотаріусами та членами Церковного
правового суспільства Англії (Ecclesi-
astical Law Society of England) [12,
с. 154]. Нотаріуси в Англії та Уельсі є
третьою та найстарішою (нотаріуси
почали свою професійну діяльність в
Англії з 1553 року) гілкою юридичної
професії, вони є власниками офіцій-
ної печатки та документи, засвідчені
ними мають доказову силу. Нотаріуси
в Англії та Уельсі є державними поса-
довими особами, їх обов’язки включа-
ють учинення таких дій: підготовлення
та складання приватних та суспільних
Автентичних актів та Юридичних
документів, які скріпляються підпи-
сом нотаріуса й офіційною печаткою
та приймаються й визнаються в усьо-
му світі [15].

В Англії нотаріуси є державними
службовцями, але цей факт не є пере-
шкодою для досконалого здійснення
ними своїх обов’язків. Законодавство
Франції, Німеччини, США, Англії та
Уельсу має досить давнє коріння, не
підлягає постійним змінам. При цьому
законодавець не намагається зміню-
вати систему органів та порядок орга-
нізації нотаріату задля приведення
його до будь-яких стандартів або
вимог. У державах досить успішно діє
саме та система нотаріату, яка є при-
таманною кожній конкретній державі
та її правовій системі і забезпечує
потреби та вимоги фізичних і юри-
дичних осіб країни.

Реформування інституту нотаріа-
ту, яке триває в Україні на сучасному

етапі, має на меті скасування інститу-
ту державного нотаріату, та запрова-
дження єдиного незалежного нотаріа-
ту латинського типу в Україні. Проте
досвід іноземних держав з організації
діяльності інституту нотаріату свідчить,
що на якісне забезпечення фізичних
та юридичних осіб нотаріальними по-
слугами впливає швидше не статус
нотаріуса (віднесення його до держав-
ного чи приватного сектору), а його
кваліфікаційний рівень, позитивний
досвід та добросовісне і відповідальне
ставлення до роботи. На нашу думку, в
Україні на сьогодні склалася ситуація,
коли рівень правової свідомості та
правової культури населення, грома-
дянської платоспроможності ще не
дозволяє повного роздержавлення
такого важливого інституту як нота-
ріат, та, навпаки, необхідно здійснюва-
ти комплексні заходи щодо посилення
позицій державних органів взагалі, та
державного нотаріату зокрема. Вва-
жаємо, що з метою підвищення якості
нотаріальних послуг та доступу до
них фізичних та юридичних осіб в
Україні не треба руйнувати систему,
що склалася, а є необхідність в удо-
сконаленні системи нотаріату, прита-
манній українському історичному ста-
новленню та розвитку, сучасному еко-
номічному та соціальному становищу
в країні. При цьому слід враховувати,
що кожна суверенна правова держава
при визначенні шляхів становлення та
розвитку своїх правових інститутів
перш за все повинна опікуватися інте-
ресами та потребами своїх громадян.
Застосування досвіду іноземних дер-
жав та прагнення міжнародних стан-
дартів має бути оправдано соціальним,
економічним та політичним станови-
щем конкретної держави.
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Висєканцев О. О. Система організації нотаріату: закордонний досвід
У статті розглядаються та аналізуються системи організації нотаріату інозем-

них держав таких, як Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Німеч-
чина, Сполучені Штати Америки та ін. Виявляються спільні та відмінні риси, пози-
тивне та негативне в регулюванні діяльності нотаріату.
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Висеканцев А. А. Система организации нотариата: зарубежный опыт
В статье рассматриваются и анализируются системы организации нотариа-

та иностранных государств таких, как Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Казахстан, Германия, США и др. Выявляются общие и отличительные
черты, положительное и отрицательное в регулировании деятельности нота-
риата.

Ключевые слова: нотариат, система, организация, зарубежный опыт.

Visekanzev A. The system of notaries: international experience
The paper examines and analyzes the system of notaries foreign countries such as

Russia, Belarus, Kazakhstan, Germany, United States and others. Identify common fea-
tures, positive and negative in the regulation of notaries.

Key words: Notary, system, organization, foreign experience.


