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органів, що забезпечують її ефективне функціонування та захист у межах нотаріаль-
ної форми прав фізичних та юридичних осіб.

На жаль, слід констатувати відсутність унормування такої організаційної гаран-
тії нотаріальної діяльності, як обмеження нотаріальних посад у кожному конкрет-
ному нотаріальному окрузі, що унеможливлювало б як перевантаження нотаріусів, 
так і появу конкуренції серед них, а також сприяло б своєчасному та повному забез-
печенню потреби фізичних та юридичних осіб у зверненні до нотаріусів та вчинен-
ні нотаріальних дій.

До організаційних гарантій нотаріальної діяльності слід також відносити і сис-
тему вимог до робочого місця нотаріуса, і правила заміщення приватного нотаріуса 
(статті 29, 291 Закону), і механізм державного регулювання нотаріальної діяльності 
(ст. 21 Закону), передусім правила доступу до заняття нотаріальною діяльністю і сис-
тему контролю за організацією та законністю нотаріальної діяльності.

Матеріальною гарантією нотаріальної діяльності слід вважати правила нотарі-
ального законодавства, що регулюють матеріальну відповідальність нотаріальних 
органів і службове страхування приватних нотаріусів (статті 21, 24, 27 Закону).

Найважливішою гарантією нотаріальної діяльності є право на судовий захист. 
Право на судовий захист мають не тільки заінтересовані особи – суб’єкти вчинюва-
ної нотаріальної дії (ст. 50 Закону), але й нотаріальні органи. Так, нотаріус, що вва-
жає, що дії або бездіяльність посадової особи певного органу державної влади по-
рушують його права, може звернутися до адміністративного суду у встановленому 
законодавством порядку.
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правила визначеннЯ нотаріальноЇ юрисДиКЦіЇ

У нотаріальному процесі необхідно виокремити та внормувати три види нотарі-
альної юрисдикції: предметну, територіальну та функціональну. Предметну нотарі-
альну юрисдикцію можна визначити через обсяг повноважень, які надаються (деле-
гуються державою) певним нотаріальним органам щодо вчинення визначених 
у нотаріальному законодавстві видів нотаріальних дій.
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Подібний погляд вже був обґрунтований у спеціальній літературі. Так, Л. К. Ра-
дзієвська та С. Г. Пасічник вважають, що предметною компетенцією є розмежування 
між нотаріальними органами кола нотаріальних дій з урахуванням виду цих дій [1, 
с. 69]. С. Я. Фурса визначає зміст предметної компетенції через розмежування нота-
ріальних дій між державними і приватними нотаріусами з урахуванням виду і роду 
цих дій [2, с. 211]. При такому підході поза увагою залишаються органи та посадові 
особи, яким надано право вчиняти нотаріальні дії, та невизначеним є критерій поді-
лу за родом дій. Авторка виходить з того, що до системи нотаріальних органів не 
входять уповноважені на вчинення нотаріальних дій посадові особи органів місце-
вого самоврядування, посадові особи консульських установ та дипломатичних пред-
ставництв [3, с. 120; 4, с. 6]. Зазначена точка зору обґрунтовується тим, що особи, 
зазначені у ст. 40 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), а також уповнова-
жені на вчинення нотаріальних дій особи органів місцевого самоврядування, поса-
дові особи консульських установ та дипломатичних представництв не є нотаріаль-
ними органами в силу своєї компетенції.

Слід погодитися з В. В. Баранковою, що такі висновки суперечать змісту ч. 1 ст. 1 
Закону, що визначає нотаріат в Україні як систему органів і посадових осіб, на які 
покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне зна-
чення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені названим Законом, з метою на-
дання їм юридичної вірогідності. Отже, на підставі законодавчого визначення нота-
ріату авторка висновує, що до нотаріальних органів (в якості суб’єктів нотаріально-
го процесу) належать усі органи та посадові особи, уповноважені на вчинення 
нотаріальних дій. З наведених міркувань не можна погодитися з твердженням про 
те, що нотаріальні органи не є безпосередніми суб’єктами нотаріальних процесуаль-
них відносин, оскільки нотаріальні дії має право вчиняти лише нотаріус чи особа, 
уповноважена на вчинення нотаріальної дії, наприклад особи, зазначені у ст. 40 За-
кону [5, с. 35]. Суб’єкти, вказані у ст. 40 Закону, ч. 3 ст. 245, ст. 1252 Цивільного 
кодексу України, дійсно не належать до складу нотаріальних органів, оскільки наді-
лені не правом на вчинення нотаріальних дій, а правом посвідчувати довіреності та 
заповіти, що прирівняні до нотаріальних.

Територіальна нотаріальна юрисдикція – це наданий нотаріусам та іншим нота-
ріальним органам обсяг повноважень щодо вчинення нотаріальних дій у межах 
певної території (нотаріального округу), зумовлений правилами визначення місця 
вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до ст. 131 Закону здійснення нотаріальної діяльності певним держав-
ним або приватним нотаріусом відбувається в межах відповідного територіального 
округу. Розташування нотаріальних округів ґрунтується на встановленому адміні-
стративно-територіальному устрої України, але з певними особливостями, які влас-
тиві нотаріальній діяльності. Тобто вчинення нотаріусами нотаріальних дій перед-
бачається у міських нотаріальних округах та районних округах відповідних областей, 
у містах зі спеціальним статусом існують Київський міський та Севастопольський 
міський нотаріальні округи. Отже, державні та приватні нотаріуси мають нотаріаль-
ні повноваження в межах певного міста або в межах району певної області, яка від-
повідно складає їх нотаріальний округ.



156

Закріплені в чинному нотаріальному законодавстві виняткові випадки наділення 
нотаріусів повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій поза межами свого 
нотаріального округу зумовлюють необхідність виділення ще одного виду нотарі-
альної юрисдикції. Функціональна нотаріальна юрисдикція – це сукупність повно-
важень нотаріусів щодо вчинення поза межами свого нотаріального округу таких 
нотаріальних дій, які за правилами територіальної нотаріальної юрисдикції мали 
бути вчинені іншим нотаріусом, з метою забезпечення реалізації функцій нотаріаль-
ної діяльності.

У виключних випадках закон дозволяє нотаріусам реалізовувати свої повнова-
ження поза межами свого нотаріального округу, якщо інший нотаріус, уповноваже-
ний законом на їх вчинення, не може цього зробити з об’єктивних чи суб’єктивних 
причин (відпустка, хвороба, зупинення приватної нотаріальної діяльності тощо).

Також у межах функціональної нотаріальної юрисдикції відбувається реалізація 
правил заміщення приватного нотаріуса (ст. 29 Закону). Заміщення приватного но-
таріуса може відбуватися за волевиявленням самого нотаріуса або в обов’язковому 
порядку. Заміщення являє собою тимчасове виконання обов’язків певного нотаріуса 
іншим нотаріусом.

Частина 2 ст. 291 Закону передбачає, що приватний нотаріус вправі зупинити 
нотаріальну діяльність за власним бажанням на строк, що не перевищує двох мі-
сяців протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних 
причин (вагітність, догляд за дитиною, хвороба тощо). Дане положення визначає 
порядок добровільного зупинення нотаріальної діяльності за волевиявленням само-
го нотаріуса. У ч. 1 ст. 291 Закону встановлені випадки зупинення нотаріальної 
діяльності, що застосовується до приватного нотаріуса як захід дисциплінарної 
відповідальності. Зупинення нотаріальної діяльності в обов’язковому порядку не-
залежно від підстави його застосування завжди має тимчасовий характер, зміст 
якого складає обмеження права нотаріуса вчинювати нотаріальну діяльність зі 
збереженням правового статусу останнього. У разі зупинення нотаріальної діяль-
ності нотаріуса заміщення може не відбуватися (якщо триває менше одного місяця 
або на підставі п. 7 ч. 1 ст. 291 Закону) або обов’язково відбудеться (якщо більше 
одного місяця).

Про необхідність застосування правил функціональної нотаріальної юрисдикції 
можна говорити й у зв’язку із вкрай складною правовою ситуацією, що склалася 
тепер на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, йдеться й про немож-
ливість вчинення нотаріальних дій з дотриманням правил територіальної нотаріаль-
ної юрисдикції. У зв’язку з цим слід передбачити механізм забезпечення здійснення 
нотаріальних функцій в інтересах громадян України, що проживають у зоні прове-
дення антитерористичної операції. Отже, виникла нагальна необхідність унормуван-
ня нових положень функціональної нотаріальної юрисдикції. Закон потребує допов-
нення нормами, що визначили би процедурні правила нотаріальної функціональної 
юрисдикції у разі надзвичайного або воєнного стану, режиму антитерористичної 
операції, а саме надання нотаріусам повноважень на вчинення нотаріальних дій за 
зверненнями заінтересованих осіб з іншого нотаріального округу, що проживали на 
території, де введений надзвичайний або воєнний стан, режим антитерористичної 
операції.



Крім того, окремим випадком застосування правил функціональної нотаріальної 
юрисдикції могло б стати внормування наділення нотаріусів повноваженнями щодо 
видачі свідоцтва про право на спадщину поза межами свого нотаріального округу 
з періодичним обов’язковим виїздом у певну сільську місцевість, де немає нотаріу-
сів. Зазначені правила мають віднайти відповідне законодавче закріплення з метою 
забезпечення системи правових гарантій для фізичних осіб, що проживають у таких 
місцевостях, доступу їх до нотаріальної форми охорони безспірних прав та реаліза-
ції функцій нотаріату.
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