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ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НОТАРІУСОМ: 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

 

Стаття присвячується нотаріальному посвідченню правочинів як способу за-
хисту прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. Автор, дос-
ліджучи правову природу правочину та місце нотаріату в системі органів, які  по-
кликані захищати законні права та інтереси суб’єктів цивільних правовідносин, 
розкриває об’єктивне розуміння і значення нотаріального посвідчення правочинів. 
Окрема увага приділяється поняттю організації нотаріальної діяльності та її 
функцій. Як висновок, обґрунтовується значення нотаріального посвідчення    
правочину як механізму правових гарантій, що попереджують можливість різного 
роду порушень прав осіб, які укладають такий правочин, третіх осіб або недопу-
щення порушень з їх сторони та визначають способи здійснення захисту прав на 
випадок їх порушення. 

Ключові слова: правочин, нотаріус, нотаріальна діяльність, договір, нотаріа-
льне посвідчення, свобода договору, чинність правочину, нікчемність правочину.  

 
Статья посвящается нотариальному удостоверению правовых сделок как 

способу защиты прав и законных интересов участников гражданских правоот-
ношений. Автор, исследуя правовую природу правовой сделки и место нотариа-
та в системе органов, которые призваны защищать законные права и интересы 
субъектов гражданских правоотношений, раскрывает объективное понимание и 
значение нотариального удостоверения правовых сделок. Отдельное внимание 
уделяется понятию организации нотариальной деятельности и ее функций. Как 
вывод, обосновывается значение нотариального удостоверения правовой сделки 
как механизма правовых гарантий, что предупреждают возможность разного 
рода нарушений прав лиц, которые заключают такую правовую сделку, третьих 
лиц или недопущения нарушений с их стороны и определяют способы осуществ-
ления защиты прав на случай их нарушения. 

Ключевые слова: правовая сделка, нотариус, нотариальная деятельность, 
договор, нотариальное удостоверение, свобода договора, действие правовой 
сделки, ничтожность правовой сделки. 

 
Article deals with the acts of law notarial authentication as a way of legal protection of 

jural relations participants rights and interests. Author, while analysing legal nature and a 
place of notary in public bodies structure which are entitled to protect legal rights and 
interests jural relations participants, clears up an objective understanding and purpose of 
legal acts notarial authentication. Separate attention is directed to the definition of 
organisation of notary’s functioning and its official functions. As a resolution it is 
substantiated the significance of acts of law notarial authentication as a mechanism of 
legal guarantees, which rules out the possibilities of legal rights breach concerning 
participants of legal relations and third persons. 

Key words: act of law, notary, notary’s functioning, agreement, notarial authe-
?tication, freedom of contracts, effect of a contract, uneffective agreement.  

 

 

Поняття правочину законодавчо сформульова-

не у ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України [1]: 

«правочином є дія особи, спрямована на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’яз-

ків». У Цивільному кодексі УРСР 1963 року вжи-

вався термін «угода», який новим Цивільним ко-

дексом України замінений на термін «правочин». 

У філологічному розумінні термін «угода» тотож-

ний термінам «договір», «домовленість» кількох 

осіб. Однак у цивільному праві дещо змінений 

підхід до категорії односторонніх угод, для яких 

не є обов’язковою умовою або ознакою домовле-

ність між кількома особами, зокрема, односторон-

ній правочин є дією однієї сторони. 

Односторонній правочин може створювати 

обов’язки лише для особи, яка його вчинила і в 
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окремих випадках, які встановлені законом, або за 

домовленістю з іншими особами, може створюва-

ти обов’язки для інших осіб. До односторонніх 

правочинів належать: довіреність, заповіт, гаран-

тія, відмова від спадщини, прийняття спадщини 

тощо. Такі дії суб’єктів цивільного права не зовсім 

вдало називати угодами. Через те законодавець 

вжив термін правочин, який охоплює за своїм 

граматичним змістом будь-які правомірні дії осо-

би, які спрямовані на набуття, зміну або припи-

нення цивільних прав та обов’язків. Отже, право-

чину як одному із юридичних фактів, притаманне 

правомірне вольове вчинення особою, яка має 

належний статус суб’єкта цивільного права, юри-

дичних дій, спрямованих на свідоме створення 

конкретного цивільно-правового результату для 

себе або інших осіб [2; с. 14]. Іншими словами, 

правочин можна граматично розділити на терміни, 

які визначають його зміст, як от «чинити з пра-

вом» або «правомірно чинити», тобто презумпція 

правомірності випливає вже з термінологічного 

означення цього юридичного факту. 

У правочині зовнішнє волевиявлення має від-

повідати внутрішній волі особи, яка його здійс-

нює. Саме воля має бути спрямована на досягнен-

ня певного юридичного наслідку. Відповідно, у ст. 

203 ЦК України, законодавчо визначені вимоги, 

додержання яких є необхідним для чинності пра-

вочину, зокрема: 

1. Зміст правочину не може суперечити Ци-

вільному кодексу України, іншим актам цивільно-

го законодавства, а також інтересам держави і 

суспільства, його моральним засадам. 

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати 

необхідний обсяг цивільної дієздатності.  

3. Волевиявлення учасника правочину має бу-

ти вільним і відповідати його внутрішній волі.  

4. Правочин має вчинятися у формі, встанов-

леній законом.  

5. Правочин має бути спрямований на реальне 

настання правових наслідків, що обумовлені ним.  

6. Правочин, що вчиняється батьками (усинов-

лювачами), не може суперечити правам та інте-

ресам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непраце-

здатних дітей. 

Ми не можемо розглядати як правочин факти-

чні дії особи, які не ведуть безпосередньо до вини-

кнення, зміни чи припинення цивільних прав та 

обов’язків. Це, зокрема, стосується фактичних дій 

особи з керування автомобілем, виготовлення будь-

якої речі для власних потреб, сама по собі вироб-

нича діяльність підприємства, які не можуть розг-

лядатися як правочини в розумінні ст. 202 ЦК 

України, оскільки ці дії спрямовані на досягнення 

конкретного економічного, а не юридичного ре-

зультату.  

У нотаріальній практиці мають місце різні під-

ходи до питань посвідчення правочинів. Відповід-

но до ст. 205 ЦК України встановлено форму пра-

вочину, який може вчинятися усно або в письмо-

вій формі. Сторони мають право обирати форму 

правочину, якщо інше не встановлено законом. 

Крім форми правочину, законодавець встановлює 

для конкретно визначених законом правочинів, які 

вчинені у письмовій формі, обов’язковість їх нота-

ріального посвідчення. Поряд з цим на вимогу або 

за бажанням фізичної або юридичної особи може 

бути нотаріально посвідчений будь-який правочин 

з її участю. 

Цивільний кодекс України досить формально 

підходить до визначення поняття нотаріального 

посвідчення правочину, під чим розуміє здійснен-

ня його нотаріусом або іншою посадовою особою, 

яка відповідно до закону має право на вчинення 

такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на доку-

менті, у якому викладено текст правочину посвід-

чувального напису (ч. 2 ст. 209 ЦК України). 

Якщо ж виходити з цілей та завдань латинсько-

го нотаріату, його діяльності як окремого правово-

го інституту, який визначений у ст. 1 Закону Укра-

їни «Про нотаріат» [3] як система органів і посадо-

вих осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значен-

ня з метою надання їм юридичної вірогідності, то 

нотаріальне посвідчення правочину – це жодним 

чином не формальність, яка виражається у нане-

сенні посвідчувального напису та проставленні 

гербової печатки нотаріуса. Нотаріальне посвід-

чення правочинів – це, в першу чергу, комплекс 

дій, які зобов’язаний вчинити нотаріус, діючи від 

імені держави та в інтересах осіб, які до нього 

звернулись. 

Лише через призму досконалого вивчення ін-

ституту нотаріату, його правової природи за нови-

ми підходами, визначення ролі та місця нотаріату 

в системі органів, які покликані захищати законні 

права та інтереси суб’єктів цивільно-правових 

відносин, ми можемо визначити об’єктивну необ-

хідність нотаріального посвідчення правочину.  

Правову природу нотаріального посвідчення 

ми можемо також з’ясувати і через визначення 

поняття «організація нотаріальної діяльності», яке 

є ширшим за те визначення нотаріального посвід-

чення, яке закріплене у цивільному законодавстві.  

Нотаріальна діяльність загалом – це врегульо-

вана нормами нотаріального права професійна 

діяльність нотаріусів та інших уповноважених 

осіб, спрямована на охорону прав та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, держави та 

суспільства в цілому, яка здійснюється шляхом 

вчинення та у відповідності з встановленою про-

цедурою, нотаріальних дій від імені держави. 

Організація нотаріальної діяльності включає 

усі визначені законом правила, порядок та припи-

си, які нотаріус зобов’язаний виконати для ефек-

тивного та законного вчинення ним нотаріальних 

дій, зокрема: організація робочого місця, відповід-

но до вимог Закону; укладення трудового догово-

ру з працівниками контори, відповідно до вимог 

трудового та нотаріального права, з одночасним 

роз’ясненням обов’язку дотримання ними нотаріа-

льної таємниці та відповідальність, яку вони не-

стимуть у випадку її порушення (ст. 8 Закону 

України «Про нотаріат»); підключення до усіх 
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визначених законом реєстрів; дотримання чітко 

встановленої законом процедури вчинення нотарі-

альних дій (витребування належних та встановле-

них нормативними актами документів), а також 

форм посвідчувальних написів та відповідних 

документів, які видаються нотаріусом; дотримання 

таємниці вчинення нотаріальних дій та вимог ви-

значених у ст. 3 Закону України «Про нотаріат» до 

професії нотаріуса; обмежень у праві вчиняти 

нотаріальні дії відповідно до вимог закону, а та-

кож Правил ведення нотаріального діловодства 

[4], що встановлюють єдиний для державних та 

приватних нотаріусів порядок ведення нотаріаль-

ного діловодства, складання та оформлення служ-

бових документів. 

Нотаріат в Україні є інститутом громадянсько-

го суспільства, на який Конституцією України та 

Законом України «Про нотаріат» покладено вико-

нання однієї із найважливіших функцій держави – 

захист прав та законних інтересів громадян та 

юридичних осіб.  

Законодавець України, приділяючи особливу 

увагу окремим правочинам, встановлює обов’язко-

вість їх нотаріального посвідчення та встановлює 

його чіткий порядок. Нотаріус, здійснюючи нота-

ріальне посвідчення правочину, зобов’язаний до-

тримуватись, перш за все, вимог встановлених у 

ст. 203 ЦК України, тобто діяти неупереджено, не-

залежно та чітко у відповідності до вимог закону. 

У редакції Закону України «Про нотаріат», яка 

діє на сьогодні, нотаріус зобов’язаний нотаріально 

посвідчувати як односторонні (довіреності, запові-

ти тощо), двосторонні (договори купівлі-продажу, 

дарування тощо), так і багатосторонні (договір 

іпотеки, де сторонами виступають кредитор, бор-

жник та майновий поручитель, договір простого 

товариства за участю більш як двох учасників 

тощо) правочини. 

Крім чітко визначених законом вимог до 

обов’язковості нотаріального посвідчення окремих 

правочинів, нотаріуси засвідчують і інші правочи-

ни, укладені в письмовій формі, нотаріальне пос-

відчення яких законом не передбачено, але досяг-

нута домовленість сторін щодо цього. Цивільний 

кодекс України розширив розуміння принципу 

диспозитивності в договірних зобов’язаннях та 

визначив нові підходи до його реалізації. Відпові-

дно до ст. 6 ЦК України, диспозитивні засади ци-

вільного права надають сторонам можливість ук-

ласти не тільки договір, який передбачений актами 

цивільного законодавства, а й такий, що не перед-

бачений ними, але за умови, що він відповідає 

загальним засадам цивільного законодавства.  

У договорі сторони мають право врегульовува-

ти навіть такі правовідносини, які не врегульовані 

актами цивільного законодавства. Законодавець 

надає перевагу у виборі поведінки самим суб’єк-

там цивільних правовідносин. Принцип свободи 

договору застосовується і до односторонніх пра-

вочинів (ч. 4 ст. 6 ЦК України).  

Яскравим прикладом реалізації принципу дис-

позитивності у виборі форми правочину є посвід-

чення нотаріусом договору купівлі-продажу (міни, 

дарування тощо) транспортних засобів, який не 

підлягає обов’язковому нотаріальному посвідчен-

ню. У контексті набрання чинності Законом Ук-

раїни «Про внесення змін у деякі законодавчі акти 

України» від 20.05.2010 р. № 2275 [5], яким внесе-

но зміни до статті 15 Закону України «Про товарну 

біржу» [6], відповідно до яких транспортні засоби 

не можуть бути предметом біржових торгів, нота-

ріуси не мають права безпідставно відмовляти 

особам, які звернулися за посвідченням таких 

договорів. 

При цьому слід відзначити, що таке обмеження 

не поширюються на майно, яке відчужується з 

податкової застави, а також конфісковане майно, 

відповідно до Закону. Тому, відповідно, купівля-

продаж транспортних засобів здійснюється на 

підставі оформлення договору відчуження у нота-

ріуса або через комісійні магазини. 

Невиконання вимоги щодо нотаріального пос-

відчення правочину, обов’язковість якого прямо 

вказана в законі, має наслідком його нікчемність. 

Однак, такий правочин може бути визнаний дійс-

ним у судовому порядку (ст.ст. 219, 220 ЦК Украї-

ни).  

Якщо проаналізувати договір через призму фу-

нкцій, які визначають його правову роль, то ми 

побачимо який тісний їх взаємозв’язок з функція-

ми нотаріату. Іншими словами можна визначити, 

що функції нотаріату реалізуються нотаріусом 

через функції договору. Зокрема, професор В. В. 

Луць зазначав, що у функціях договору поєднуєть-

ся прояв головних цілей призначення договору та 

його вплив на суспільні відносини.  

Розглянемо ці функції: 

1) регулятивна функція надає право сторонам 

на власний розсуд врегулювати свої відносини, 

визначити права та обов’язки в межах, які не забо-

ронені законом; 

2) гарантійна (або стимулююча) функція, яка 

спонукає сторони, через закріплені в договорі 

права, обов’язки та забезпечувальні засоби (не-

устойка, завдаток тощо) до належного виконання 

укладеного ними договору та стимулює їх на до-

сягнення встановленого договором правового 

результату; 

3) охоронна функція полягає у створенні дого-

вором механізму правових гарантій, які упере-

джують від порушень прав сторін ними самими та 

третіми особами, а у разі їх порушення дають  

можливість застосувати способи захисту поруше-

них прав, які передбачені договором або законом 

[7; с. 721]. 

Якщо ж ми проаналізуємо діяльність нотаріуса 

по вчиненню ним нотаріальних дій, зокрема при 

посвідченні правочинів (договорів), то з прита-

манних нотаріату функцій зможемо виокремити 

найважливішу функцію нотаріату, яка має як 

практичне, так і теоретичне значення для з’ясу-
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вання та дослідження правової природи сучасного 

нотаріату в Україні, його правоохоронну функцію.  

Правоохоронна функція нотаріату характеризує 

нотаріат у цілому як інститут, що здійснює публі-

чно-правову діяльність по забезпеченню законнос-

ті і правомірності юридичних дій громадян і юри-

дичних осіб у сфері цивільного обороту. Діяль-

ність нотаріуса у сфері захисту прав та законних 

інтересів осіб, які звертаються за посвідченням 

різного роду правочинів, реалізується через ство-

рення такого правочину (договору), який би пе-

редбачав механізм правових гарантій. Передбаче-

ний механізм правових гарантій виключає можли-

вість різного роду порушень прав осіб, які укла-

дають такий правочин, третіх осіб та не допускає 

порушень з їх сторони. 

Такий підхід до розуміння правової суті та ролі 

нотаріуса при посвідченні ним правочинів дає 

змогу віднести нотаріат до органів, які здійснюють 

охорону прав та законних інтересів учасників ци-

вільних, сімейних, земельних та інших правовід-

носин та забезпечують можливість реалізації спе-

ціальних засобів їх захисту.  
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