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Останнім часом нотаріальне законодав(
ство зазнає значних змін. Але зміни,
що відбуваються, повинні стосувати(

ся не лише реформування організаційних за(
сад нотаріальної діяльності, а й, передусім,
мають бути спрямовані на належне унорму(
вання процедурно(процесуальних аспектів
вчинення нотаріальних дій. Важливим пра(
вовим інструментом у забезпеченні дієвості
й ефективності нотаріальної діяльності є,
зокрема, подальше вдосконалення інституту
нотаріальних актів(документів у нотаріаль(
ному процесі. Посилення значення нотарі(
альних актів(документів через надання їм
більш значущої доказової сили та чіткого за(
кріплення їх державно(владного характеру,
визначення нотаріального акта(документа як
засобу фіксації дій нотаріуса на всіх етапах
нотаріальної діяльності потребують нагаль(
ного законодавчого врегулювання, що спри(
ятиме підвищенню ефективності охорони та
захисту прав, свобод та інтересів фізичних і
юридичних осіб, держави.

Актуальність дослідження питань, пов’я(
заних із правовою характеристикою інститу(
ту нотаріальних актів(документів, зумовлена
тим, що зазначена тематика не була предме(
том окремих самостійних наукових праць, а
досліджувалася лише в аспекті проблемати(
ки теорії нотаріального процесу. У цьому ас(
пекті проблемам визначення та характерис(
тики нотаріальних актів(документів приді(
лялась увага у роботах В. Комарова, В. Ба(
ранкової, С. Фурси, Л. Радзієвської. Разом із
цим досі не визначено поняття «нотаріаль(
ний акт(документ», його основні ознаки та
види, що унеможливлює ефективне унорму(
вання зазначених питань у нотаріальному за(
конодавстві. 

Метою цієї статті є визначення загального
поняття «акт(документ», його ознак, видів,
юридичного значення у правовому обігу та

вирішення на цій підставі низки спірних
питань, що виникли у теорії нотаріального
процесу, а також розроблення науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдоско(
налення нотаріального законодавства. 

Нотаріат в Україні є органом безспірної
цивільної юрисдикції, який забезпечує пре(
вентивний захист та охорону прав шляхом
вчинення визначеного у законі кола нотарі(
альних дій. Нотаріальна діяльність спрямо(
вана на надання юридичної сили, достовір(
ності, безспірності юридичним правам, фак(
там, документам, що впливає на визначення
правового статусу заінтересованих осіб, на(
дає їм можливість реалізовувати свої права
відповідним чином. 

Нотаріальні дії забезпечують охорону та
захист безспірних прав у тому випадку, коли
ці дії здійснюються відповідно до встановле(
них законом правил. Між учасниками но(
таріального провадження виникають взаємні
права й обов’язки, що є змістом нотаріальних
процесуальних правовідносин [1, с. 844].

У літературі справедливо зазначалося,
що нотаріальна діяльність – це різновид
розгляду та вирішення конкретної юридич(
ної справи і вона має характеризуватись як
правозастосовча діяльність [2, с. 46]. Нота(
ріус вчиняє нотаріальні дії, що належать до
його компетенції, у визначеному законом про(
цесуальному порядку за зверненням заінте(
ресованих осіб, вирішуючи конкретну юри(
дичну справу. Результати та порядок здійс(
нення такої діяльності мають набувати на(
лежного процесуального оформлення. Отже,
рішення нотаріуса, пов’язані з ходом і ре(
зультатами розгляду конкретної нотаріаль(
ної справи, викладаються у вигляді відповід(
них нотаріальних актів(документів. 

У нотаріальній процесуальній літературі
пропонуються дещо різні визначення поняття
«нотаріальний акт(документ». Так, О. Рома(
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новська визначає нотаріальний акт як офі(
ційний документ, що приймається уповнова(
женою особою, складений відповідно до вста(
новлених правил, на підставі індивідуально(
го звернення, яке створює відповідні права й
обов’язки, є обов’язковим до виконання, що
виявляється в застосуванні норми матеріаль(
ного права до виявлених фактичних обста(
вин [3, с. 32]. Наведене визначення не міс(
тить вказівки на суб’єктний склад осіб, яким
надається право здійснювати нотаріальні дії.
Не можна також погодитися з тим, що обо(
в’язковість для виконання є невід’ємною оз(
накою кожного нотаріального акта, оскільки
примусово виконуватися можуть лише вико(
навчі написи нотаріуса, а всі інші нотаріальні
акти реалізуються у добровільному порядку
заінтересованими особами.

В. Баранкова розглядає нотаріальний акт
як процесуально оформлене рішення но(
таріуса або іншого уповноваженого на вчи(
нення нотаріальних дій суб’єкта щодо засто(
сування норм права до конкретної правової
ситуації за участю відповідної особи чи осіб,
на яких поширюється юридична сила цього
акта [4, с. 16]. У наведеному визначенні від(
сутня вказівка на те, що такий акт постанов(
ляється від імені держави, адже саме держа(
вою надаються владні повноваження на вчи(
нення нотаріальних дій визначеним у законі
суб’єктам. Вчинення нотаріальних дій можли(
ве лише від імені держави, а інакше не йшлося
б про юридичну силу нотаріальних актів вза(
галі. Хоча, на жаль, у чинному законодавстві
це положення безпосередньо не закріплено.

Вважаємо за доцільне запропонувати ви(
значення нотаріального акта як документа,
що процесуально оформлює рішення нота�
ріуса або іншого спеціально уповноваженого
на здійснення нотаріальних дій суб’єкта щодо
застосування норм права до конкретної пра�
вової ситуації стосовно офіційного визнання
юридичних прав чи фактів, що тягне за собою
настання певних правових наслідків, поста�
новлюється від імені держави та має володі�
ти особливою доказовою силою.

З наведеного визначення випливають ос(
новні ознаки, притаманні нотаріальним ак(
там(документам. Нотаріальний акт – це
юридичний документ нотаріального органу.
Нотаріальний акт складається тільки упов(
новаженим суб’єктом. Перелік суб’єктів,
яким надано право здійснювати нотаріальну
діяльність, вичерпно визначений у Законі
України «Про нотаріат» та має виключний
характер і може бути змінений тільки зако(
ном. Нотаріальні органи є центральними й
обов’язковими суб’єктами нотаріального про(
цесу, вони наділені повноваженнями склада(
ти обов’язкові для всіх інших суб’єктів но(
таріальні акти [2, с. 92].

Нотаріальні акти приймаються на підста(
ві відповідних норм права, отже, є юридич(
ною формою реалізації норм матеріального
та процесуального права. При цьому норма
матеріального права справляє вплив на зміст
правозастосовчого акта, а процесуальна – ви(
значає його форму.

Нотаріальний акт(документ постанов(
ляється від імені держави, попри відсутність
вказівки про це в Законі України «Про но(
таріат». Отже, він носить державно(владний
характер. Це наближує його до інших право(
застосовчих актів, що виходять від органів
держави та мають своїм призначенням пра(
вове регулювання суспільних відносин.

Нотаріальні акти як результат нотаріаль(
ної діяльності мають юридичну силу та офі(
ційний характер. Питання щодо недійсності
нотаріальних актів(документів можна вирі(
шити тільки в судовому порядку. 

Нотаріальні акти(документи наділені ха(
рактером веління, що індивідуалізується за(
гальним правилом поведінки – нормою пра(
ва, що зумовлює виникнення, зміну або при(
пинення різних правовідносин. Таким чином,
наявне державне визнання конкретного пра(
ва або обов’язку у стадії фактичної реалізації.

Ще однією ознакою нотаріальних актів(
документів є те, що вони викладаються у
письмовій формі, що передбачає наявність у
них певних реквізитів (наказ Мін’юсту «Про
затвердження Правил ведення нотаріально(
го діловодства» від 31.12.2008 р. № 2368/5).

Нотаріальний акт(документ має володіти
особливою доказовою силою.

Нагального законодавчого врегулювання
наразі потребують такі ознаки нотаріальних
актів(документів, як їх державно(владний ха(
рактер та особлива доказова сила.

Процесуальне законодавство держав, які
входять у Міжнародний союз нотаріату, пе(
редбачає, що в силу здійснення публічної
функції актам нотаріуса надається автентич(
ний характер. Поняття автентичності нота(
ріального акта базується на визнанні особли(
вої достовірності, безспірності, дійсності та
гарантій походження [5, с. 163]. Надання та(
кої специфічної доказової сили нотаріально(
му акту є цілком виправданим, оскільки по(
становляється акт суб’єктом, що уповноваже(
ний правом на вчинення нотаріальних дій дер(
жавою. Крім того, в багатьох країнах класич(
ної моделі нотаріату, наприклад у Франції,
оскарження нотаріального акта можливе ли(
ше у випадку, коли сторона відкрила та пози(
тивно провела проти нотаріуса надзвичайно
складну процедуру «заява про підробку» [6,
с. 116].

Вітчизняні дореволюційні правники та(
кож відносили нотаріальні акти до категорії
публічних, за умов, що такий акт, здіснений
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чи хоча би посвідчений певним спеціально
уповноваженим суб’єктом: урядовою устано(
вою, одноособовим органом державної влади
чи офіційною, уповноваженою на це особою
(нотаріусом, консулом); зазначені органи
влади чи особи діяли в межах передбаченої
законом компетенції та при цьому дотриму(
валися встановленого законом порядку. Спра(
ведливо стверджувалося, що оскільки в здійс(
ненні публічних актів беруть участь органи
публічної влади чи офіційні особи, уповно(
важені законом, ці акти заслуговують на
особливу довіру та мають перевагу перед до(
машніми: по відношенню до них не допус(
кається заявлення сумнівів у дійсності та
змісті, вони не можуть бути спростовані ні
«домашніми» актами, ні показаннями свідків
[7, с. 374]. 

Цивільне процесуальне законодавство
України не наділяє нотаріальний акт(доку(
мент особливою (більш значущою) доказо(
вою силою, ігноруючи складну процедуру
його формування й особливий характер но(
таріальної діяльності. Вважаємо, що у сучас(
ному законодавстві доказова сила нотаріаль(
ного акта(документа має означати, що надан(
ня його до суду як доказу є достатнім для під(
твердження зазначених у ньому фактів та об(
ставин. Нотаріальний акт(документ має роз(
глядатись як письмовий доказ, наявність
якого унеможливлює необхідність досліджен(
ня інших засобів доказування. Це зумовлено
особливістю нотаріального акта як специ(
фічного письмового доказу, що заздалегідь
створений у спокійній обстановці у співробіт(
ництві сторін, коли виключена наявність будь(
яких суперечок.

Необхідність належного унормування спе(
цифіки доказової сили нотаріального акта(
документа зумовлена, зокрема, і особливим
юридичним значенням цих актів. Передусім,
нотаріальний акт у нотаріальній діяльності є
документом, що оформлює нотаріальні про(
цесуальні дії, фіксує волевиявлення нотарі(
уса. Нотаріальний акт є юридичним фактом,
що зумовлює зміну або припинення нота(
ріальних правовідносин. Крім того, такі акти
спричиняють або змінюють матеріально(пра(
вові відносини, посвідчують автентичність
(вірогідність) документів або надають їм ви(
конавчу силу, посвідчують правочини, нада(
ючи їм юридичний характер тощо. Так, видача
свідоцтва про право на спадщину спадкоєм(
цю впливає на зміну юридичного статусу та(
кої особи: до вчинення нотаріальної дії особа
не була власником майна, а після отримання
нотаріального акта набуває права власності. 

Нотаріальний акт(документ також є не(
обхідною ланкою у процесі реалізації права.
Нотаріальна форма захисту прав та інтересів
фізичних і юридичних осіб не передбачає

вирішення спірних питань. Нотаріальні акти
забезпечують реалізацію закону. В них від(
бивається об’єктивна істина життєвого фак(
ту, якій дається правова кваліфікація. В. Ла(
зарєв, визначаючи необхідність постанов(
лення юридичних актів, зазначав, що безпо(
середня мета правозастосування полягає в
усуненні наявних перешкод у реалізації пра(
вових норм певними суб’єктами [8, с. 59]. 

Юридичне значення нотаріальних актів і
наслідки, які вони зумовлюють, є, безумовно,
подібними до юридичного значення судових
актів. Як справедливо зазначав Р. Низовсь(
кий, якщо провести умовну паралель, то но(
таріальні дії мають те саме правовстановлю(
юче значення, що і судові рішення. Різниця
лише в тому, що до нотаріуса звертаються,
коли немає цивільно(правового спору і сто(
рони в добровільному порядку мають намір
закріпити ті чи інші правові відносини й об(
ставини, що випливають з них, гарантувати
таким шляхом захист своїх законних інте(
ресів як у даний час, так і на майбутнє [9, с. 16].

Юридичне значення нотаріальних актів у
правовому обігу зумовлено єдністю судової
та нотаріальної діяльності як двох тісно
пов’язаних між собою ланок системи цивіль(
ної юрисдикції. Як вже зазначалося, нотаріат
належить до правозастосовчих органів, отже,
нотаріальна діяльність має певну спільність
з діяльністю інших органів цивільної юрис(
дикції, але найбільше ця діяльність пов’язана
з судовою. Зазначений взаємозв’язок має
чітко виражений характер, історично зумов(
лений, оскільки ще у XVIII ст. нотаріат відно(
сили до судового відомства, а нотаріальні дії
виконували або судді, або нотаріуси, які вва(
жалися посадовими особами суду.

На відміну від суду, який розглядає в
цивільному процесі спори про право, нотарі(
ат здійснює юридичне закріплення цивіль(
них прав і попереджає їх можливе порушен(
ня у майбутньому. Крім того, нотаріально
посвідчений правочин полегшує заінтересо(
ваній особі доказування свого права, оскіль(
ки зміст договору, дійсність підписів учас(
ників правочину, час і місце його вчинення й
інші обставини, офіційно зафіксовані нотарі(
усом, є достовірними.

Відповідно до Цивільного процесуально(
го кодексу України суди розглядають і вирі(
шують справи з приводу спорів з метою за(
хисту прав та охоронюваних інтересів фізич(
них і юридичних осіб, держави. Нотаріальна
діяльність попереджає виникнення спорів
про право, вирішення яких віднесено до ком(
петенції суду. Нотаріус посвідчує безспірні
права та факти, у наявності яких немає жод(
них сумнівів або на підставі відповідних до(
кументів. Якщо відсутні документи, які під(
тверджують те або інше право чи факт, вони
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можуть бути встановлені судом у порядку
окремого провадження. 

До суду та нотаріату заінтересовані особи
звертаються самостійно. Але слід зазначити, що
до суду звертаються за захистом порушених,
оспорюваних чи невизнаних прав, свобод чи
інтересів, а нотаріус реалізує свої юрисдикційні
повноваження тільки у безспірних справах. Як
суддя (суд), так і нотаріус у результаті вирішен(
ня справи виносить рішення на підставі норм
матеріального права й юридичних фактів, вста(
новлених під час розгляду справи відповідно 
до визначеного процесуального порядку. Но(
таріальний акт(документ, як і судове рішен(
ня, постановляється по суті заявлених вимог. 

Діяльність суду та нотаріату носить влад(
ний характер, а процесуальні дії судді та но(
таріуса відображаються у вигляді відповід(
них судових чи нотаріальних рішень (актів),
які набувають визначеного законом процесу(
ального оформлення. Рішенням (постановою)
суду є оформлений у письмовій формі акт
судді (суду), в якому виражається владне су(
дження з приводу вирішення як матеріаль(
но(правових, так і процесуальних питань. Те
саме стосується і нотаріату; при вчиненні
будь(якої нотаріальної дії нотаріус приймає
юридично значуще рішення (оформлене як
свідоцтво, посвідчувальний напис тощо), що
впливає на визначення правового статусу
заінтересованих осіб. Отже, прийняття тако(
го рішення можливе лише в результаті роз(
гляду та вирішення юридичної справи, тобто
застосування норм права до конкретної пра(
вової ситуації [2, с. 68]. 

Юридичне значення нотаріального акта(
документа є різним залежно від мети його
постановлення. У процесі розгляду нота(
ріальної справи та при вчиненні різних но(
таріальних дій можливе постановлення бага(
тьох нотаріальних актів(документів. У цьому
зв’язку науковий інтерес представляє питан(
ня щодо класифікації нотаріальних актів,
тим більше, що у спеціальній літературі це
питання майже не досліджувалося.

Будь(яка наукова класифікація має не
лише теоретичне, а й практичне значення. За
її допомогою розкриваються характерні оз(
наки, особливості того чи іншого нотаріаль(
ного акта. Так, постанова про відмову у вчи(
ненні нотаріальної дії також є актом застосу(
вання права, що закріплює відсутність пев(
них юридичних фактів або неправомірність
дій фізичних чи юридичних осіб. 

Підставою для проведення класифікації
нотаріальних актів(документів можуть бути
різні критерії:

•• вид нотаріальної дії;
•• форми вираження нотаріального акта;
•• юридичне значення та функції, що ви(

конують нотаріальні акти, тощо. 

Залежно від виду вчинення нотаріальних
дій та їх результатів виокремлюють такі акти:
ті, що посвідчують правочини; ті, що посвід(
чують довіреності; ті, що посвідчують факти;
ті, що посвідчують права на спадщину; ті, що
надають документу виконавчої сили тощо.
Наведена класифікація не має ні практич(
ного, ні теоретичного значення, оскільки 
не дозволяє виділити узагальнюючі ознаки
окремих груп нотаріальних актів. Крім того,
акти, що посвідчують правочини, одночасно
є актами, що посвідчують юридичні факти;
акти, що посвідчують довіреності, одночас(
но є актами, що посвідчують правочини, і т. д. 

За формою вираження нотаріальні акти(
документи поділяються на: свідоцтва, вико(
навчі написи, посвідчувальні написи, акти,
постанови. Ця класифікація не дозволяє ви(
значити сутність нотаріальних актів, що ут(
ворюють в її межах окремі групи. Так, зна(
чення та сутність свідоцтва, посвідчувально(
го напису і виконавчого напису є однакови(
ми, а свідоцтва та постанови – різними. 

На нашу думку, з огляду на мету, з якою
розробляється класифікація, найбільш прий(
нятною є класифікація нотаріальних актів за
їх юридичним значенням і функціями, які
вони виконують, проведена В. Баранковою.
За цими ознаками нотаріальні акти поділя(
ються на [4, с. 16]: 

•• акти, які фіксують результат застосуван(
ня норм матеріального права та вирішення
нотаріальної справи по суті заявлених заін(
тересованими особами вимог (свідоцтво про
право на спадщину, свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів, посвідчувальний
напис, виконавчий напис);

•• акти, що фіксують відсутність умов для
застосування норм матеріального права та не(
можливість виникнення чи припинення но(
таріального процесу на цій підставі (постано(
ва про відмову у вчиненні нотаріальної дії);

•• акти, що оформлюють процесуальні дії,
необхідність здійснення яких виникає у ході
розгляду нотаріальної справи (акт про не(
можливість застосування заходів щодо охо(
рони спадкового майна, постанова про при(
значення експертизи тощо).

Таким чином, будь(який нотаріальний акт
фіксує волевиявлення нотаріуса з приводу
вирішення нотаріальної справи по суті або з
приводу вчинення окремої процесуальної дії
в межах цієї нотаріальної справи, але при цьо(
му він одночасно відбиває наявність і спря(
мованість волевиявлення заінтересованих
осіб – учасників нотаріальної дії. Нотаріаль(
ний акт також є результатом вольової по(
ведінки, що визначає безпосередню діяль(
ність фізичних та юридичних осіб щодо ре(
алізації належних їм прав і обов’язків. Цій
діяльності передує усвідомлення прав і обо(
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в’язків, їх змісту, меж і самого порядку вико(
ристання прав. 

У нотаріальному акті(документі зазнача(
ються особи – носії прав і обов’язків, визна(
чаються форми конкретних дій (наприклад,
довіреність – на право отримати гроші, ку(
пити машину, продати квартиру тощо). Но(
таріальний акт відображає волю сторін від(
повідно до вимог закону та владно підтвер(
джує їх безспірні права й обов’язки. Він є
обов’язковим для заінтересованих осіб і має
законну силу (наприклад, свідоцтво про пра(
во на спадщину), яку можна скасувати у су(
довому порядку.

Висновки 

Проведений нами аналіз дозволяє визна(
чити нотаріальний акт як документ, що про(
цесуально оформлює рішення нотаріуса або
іншого спеціально уповноваженого на здійс(
нення нотаріальних дій суб’єкта щодо засто(
сування норм права до конкретної правової
ситуації стосовно офіційного визнання юри(
дичних прав чи фактів, що тягне за собою
настання певних правових наслідків, поста(
новлюється від імені держави та має воло(
діти особливою доказовою силою.

Нотаріальний акт як правозастосовчий
документ закріплює від імені держави рі(
шення нотаріуса, спрямоване на індивідуаль(
не регулювання поведінки учасників нота(
ріального правовідношення в конкретних
ситуаціях шляхом встановлення, зміни або
припинення їх суб’єктивних прав і обов’яз(
ків. Слід також зазначити, що доцільно вдос(
коналити нотаріальне законодавство вказів(

кою на те, що нотаріальні дії здійснюються
від імені держави, а також посилити значен(
ня нотаріального акта шляхом надання йому
особливої доказової сили. Тому вважаємо за
необхідне внести зміни до законодавства що(
до закріплення особливої доказової сили но(
таріально оформлених актів(документів у
виді норми про звільнення від доказування
обставин, які містяться в нотаріально посвід(
ченому акті(документі, якщо ці обставини і
(або) нотаріальна дія нотаріуса чи суб’єкта,
уповноваженого на вчинення таких нотарі(
альних дій, не підлягає запереченню чи оскар(
женню при розгляді іншої цивільної справи. 
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Legal description is considers of institute of notarial akt�dokuments in a notarial process. Signs and
types of notarial akt�dokuments are certain. Determination of concept of notarial akt�dokuments and
elaborate recommendations is offered in relation tо the improvement of notarial legislation.

В статье рассмотрена правовая характеристика института нотариальных актов�доку�
ментов в нотариальном процессе. Определены признаки и виды нотариальных актов�докумен�
тов. Предложено определение понятия «нотариального акта�документа» и разработаны реко�
мендации относительно усовершенствования нотариального законодательства.


