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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ Е-НОТАРІАТУ

Цифрові технології займають важливу роль 
у сучасному житті. Вони все більше знаходять 
застосування у і правовій сфері. У статті дослід-
жуються питання використання цифрових тех-
нологій у нотаріальному процесі і напрями рефор-
мування чинного законодавства в цій сфері. 

Питання електронного нотаріату (далі – Е-но-
таріату) та електронних правочинів є досить ак-
туальним, і їх дослідженням присвячувалися ро-
боти таких фахівців як С.Я. Фурса, О. Кирилюк, 
О.М. Криштопа, Н.Є. Блажівська, А. Волков 
та інших.

Варто зазначити, що особливо відчутною стала 
необхідність активнішого використання електро-
нних технологій в часи кризи, пов’язаної з поши-
ренням пандемії коронавірусу COVID-19. Так, під 
час дії карантину значна кількість людей у тих 
сферах, де це можливо, перейшла на віддалену від 
офісу роботу, а бізнес активніше застосовує елек-
тронні технології у комунікації та співпраці, зо-
крема при укладенні договорів.

Серед відносин, в яких досить активно засто-
совуються електронні технології в Україні, вар-
то назвати банківську сферу. У більшості банків 
функціонують електронні сервіси, які дозволяють 
віддалено, без відвідування банківських офісів 
здійснювати необхідні операції. Зокрема, Націо-
нальний банк планує підвищити частку безготів-
кових розрахунків платіжними картками до кін-
ця 2020 року до 55% із поточних 50% [1].

Також все активніше застосовуються елек-
тронні технології у судовій системі. Зокрема, на 
проведенні засідань в режимі відеоконференції 
акцентована увага в листі Ради суддів України від 
16.03.2020 № 9рс-186/20 [2]. Варто зазначити, що 
проведення відеоконференцій передбачене чин-
ним процесуальним законодавством з 2012 року, 
тому такий крок є цілком виваженим з огляду на 
наявну ситуацію. 

В цьому випадку можна говорити про актив-
ніше застосування практики проведення віде-
оконференцій у судочинстві, адже, починаючи 
з 2016 року, практика відеоконференцій набра-
ла обертів і технічно була реалізована в більшо-
сті судів, а за 2018 рік в Україні було проведено 
73 500 відеоконференцій [3]. Тому можна ствер-
джувати, що знадобилося досить багато часу для 
впровадження механізму відеоконференцій у су-
довий процес. З урахуванням того, що суди роз-

глядають близько 800 000 справ за один квартал 
[4], відсоток відеоконференцій у судовому процесі 
не є значним.

Запровадження електронних технологій ро-
бить простішим і зручнішим товарообіг, вико-
ристання послуг чи доступ до інформації. Так, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
15.04.2020 № 278 «Про реалізацію експери-
ментального проєкту щодо застосування відо-
браження в електронному вигляді інформації, 
яка міститься в паспорті громадянина України 
у формі картки, та відображення в електронно-
му вигляді інформації, що міститься у паспорті 
громадянина України для виїзду за кордон» пе-
редбачено можливість пред’явлення Е-паспорта 
та Е-паспорта для виїзду за кордон (відображення 
в електронному вигляді інформації, яка міститься 
у  відповідному паспорті) за допомогою вебпорта-
лу електронних послуг «Портал Дія» протягом пе-
ріоду реалізації експериментального проєкту за-
мість паспорта громадянина України та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон. Такий 
крок є зручним для громадян і спрощує систему 
ідентифікації фізичних осіб у сферах, визначених 
постановою, до яких не належить ідентифікація 
осіб для вчинення нотаріальних дій, адже ці відно-
сини врегульовані спеціальним законодавством. 

Варто наголосити, що процес впроваджен-
ня електронних технологій має бути виваженим 
і насамперед передбачати достатній захист інфор-
мації. Якщо вести мову про Е-нотаріат, то варто 
зазначити, що це поняття є комплексним і охо-
плює різні сфери професійної діяльності нотаріу-
са. Нині в нотаріальній діяльності досить актив-
но використовуються можливості електронних 
технологій, зокрема для здійснення професійної 
діяльності нотаріуси мають доступ до Єдиного 
реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру спеціальних 
бланків нотаріальних документів, Державного 
реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового ре-
єстру, Єдиного реєстру довіреностей, Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, Держав-
ного реєстру актів цивільного стану громадян, 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань. Однак Е-нотаріат передбачає комплексне 
застосування електронних технологій. Зокрема, 
обов’язковим складником вказаного поняття 
є електронний реєстр нотаріальних дій. 
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Наприклад, у Грузії, де електронний реє-
стр нотаріальних дій Нотаріальної палати діє 
з 2009 року, доступ до нього здійснюють за визна-
ченими параметрами, реквізитами нотаріального 
акту – індивідуальним унікальним номером і но-
мером реєстрації в електронному реєстрі. Будь-
який громадянин може перевірити факти реєстра-
ції в електронному реєстрі нотаріальних дій, які 
його стосуються, а також факти реєстрації у елек-
тронному нотаріальному реєстрі акту, який був 
ним представлений [5]. 

Оптимальним варіантом для функціонування 
Е-нотаріату має бути узгоджена робота електро-
нного реєстру нотаріальних дій з іншими електро-
нними реєстрами та сервісами, які застосовуються 
при вчиненні нотаріальної дії. Так, у Республіці 
Казахстан єдина нотаріальна інформаційна си-
стема дозволяє нотаріусам проводити перевірку 
документів і визначати статус громадян через 
державні бази даних. При цьому передбачається 
обов’язковість електронного цифрового підпису 
у нотаріусів, а також ведення електронного реє-
стру «Е-нотаріат» [6]. 

У європейських країнах застосування електро-
нних підписів та електронних систем обміну ін-
формацією в нотаріальній діяльності є досить по-
ширеним явищем. Зокрема, у Франції функціонує 
спеціальна мережа, до якої підключені нотаріальні 
відділення, завдяки чому нотаріуси мають змогу 
обмінюватися необхідною інформацією між собою 
і з третіми сторонами, мати доступ до внутрішніх і 
публічних баз даних, пропонувати послуги із засто-
суванням електронного підпису, а також до мережі 
європейської бази даних, зокрема про заповіти, та 
до документів європейського нотаріату [7, c. 532]. 

В Італії нотаріуси використовують електронні 
інструменти за допомогою спеціалізованої ІТ-ком-
панії «Нотартель», створеної в 1997 році Наці-
ональною радою нотаріусів Італії, якою забез-
печується функціонування Єдиної нотаріальної 
мережі. За допомогою цієї мережі було досягнуто 
комп’ютеризації процесів оформлення нотаріаль-
них документів, документообігу, а також доступу 
до інформації, необхідної нотаріусам при вчинен-
ні нотаріальних дій, зокрема усіх публічних реє-
стрів і внесення до них змін за наслідками вчине-
них нотаріальних дій [8, с. 89].

Електронні технології також активно застосо-
вуються в діяльності нотаріусів у ФРН. Зокрема, 
це стосується роботи з електронними реєстрами 
та використання електронного документообігу. 
В Німеччині нотаріуси використовують електро-
нні картки підпису (кваліфікований електронний 
підпис), які випускаються Федеральною нотарі-
альною палатою, причому не лише для нотаріусів, 
а й для адвокатів та інших суб’єктів [9, с. 17]. 

Поруч з іншими європейськими країнами, 
в яких електронні технології в діяльності нотарі-

ату використовуються протягом досить тривалого 
часу, одним із лідерів у цій сфері стає Естонія, яка 
комплексно впроваджує електронні технології, 
в тому числі в нотаріат. 

З огляду на досвід інших країн, запровадження 
Е-нотаріату є необхідною передумовою стабільно-
го розвитку системи нотаріату. Зокрема, Нотарі-
альною палатою України (далі – НПУ) в 2017 році 
була оприлюднена Концепція реформування 
нотаріату в Україні, складником якої є впрова-
дження Е-нотаріату. З цього приводу О. Кирилюк 
слушно зауважує, що запровадження електро-
нного нотаріату відповідає етапам державної по-
літики, закріпленим у Законі «Про Національну 
програму інформатизації», згідно з ч. 3 ст. 2 якого 
національна програма інформатизації формуєть-
ся з урахуванням довгострокових пріоритетів со-
ціально-економічного, науково-технічного, наці-
онально-культурного розвитку країни, світових 
напрямів розвитку та досягнень у сфері інформа-
тизації і спрямовується на розв’язання найваж-
ливіших загальносуспільних проблем (забезпе-
чення розвитку освіти, науки, культури, охорони 
довкілля та здоров’я людини, державного управ-
ління, національної безпеки, оборони держави та 
демократизації суспільства) та створення умов 
для інтеграції України у світовий інформаційний 
простір відповідно до сучасних тенденцій інфор-
маційної геополітики [10].

Створенню Концепції, яка в подальшому лягла 
в основу співпраці з Міністерством юстиції, пере-
дувала кропітка робота нотаріусів над проблема-
ми, які існують у нотаріальному процесі та профе-
сійному самоврядуванні. Концепція спрямована 
на оновлення та доповнення розвитку сучасного 
українського нотаріату, а також на децентралі-
зацію структури нотаріальних органів з метою 
надання якісних послуг правового характеру та 
вчинення нотаріальних дій відповідно до міжна-
родних стандартів. Серед іншого вона передбачає 
й впровадження Е-нотаріату. В рамках співпра-
ці між НПУ та Міністерством юстиції України 
(далі – Мін’юст) було розроблено законопроект, 
спрямований на реформування нотаріату. 

Як зазначає очільник Мін’юсту Д. Малюська, 
найближчим часом в України має відбутися пере-
хід до електронного нотаріату, зокрема нотаріуси 
зможуть завіряти електронні документи. В разі, 
якщо Верховна Рада України зможе прийняти 
розроблений законопроєкт протягом декількох 
місяців, робоча система електронного нотаріату 
з’явиться до кінця поточного року [11].

Варто зауважити, що електронний реєстр но-
таріальних дій згідно з міжнародними стандар-
тами і практикою країн латинського нотаріату 
розробляє та впроваджує професійна самовряд-
на організація, якою в України є НПУ. Одним із 
найважливіших питань в рамках запровадження 
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Е-нотаріату є узгодження роботи електронного 
реєстру нотаріальних дій, інших реєстрів та баз 
даних, які використовуються при вчиненні нота-
ріальних дій. При цьому необхідно виправити всі 
технічні недосконалості таких реєстрів, які до-
сить часто виявляються у нотаріальній практиці.

Запровадження Е-нотаріату слугуватиме до-
сягненню відразу декількох цілей. Це допоможе 
нівелювати корупційні ризики, адже головна мо-
тивація для запровадження змін – технологічно 
спростити фізичним та юридичним особам про-
цес здійснення ними суб’єктивних прав в рамках 
вчинення нотаріальних дій, покращити рівень 
захисту таких прав. При цьому буде спрощено як 
порядок вчинення нотаріальних дій і зберігання 
та пошук інформації в нотаріальному архіві, так і 
обмін відповідною інформацією в разі потреби. 

Важливо наголосити, що значення реєстру вчи-
нених нотаріальних дій полягає у підтвердженні 
вчинення нотаріальної дії, захисті інформації про 
вчинені нотаріальні дії та унеможливленні зміни 
чи підробки відповідних відомостей. Традиційно 
реєстри ведуться в паперовій формі, що у поєд-
нанні зі спеціальними вимогами законодавства до 
порядку ведення реєстрів для реєстрації нотарі-
альних дій становило надійне джерело зберігання 
інформації. Однак розвиток технологій призво-
дить до відмови від паперових носіїв інформації 
в різних сферах суспільного життя. Це стосуєть-
ся й фондового ринку, де більшість цінних папе-
рів мають бездокументарну (електронну) форму, 
банківської сфери, торгівлі тощо. У зв’язку з цим 
можна стверджувати, що існує досить технічних 
можливостей перейти з паперового на електро-
нний реєстр нотаріальних дій.

Створення єдиного реєстру нотаріальних дій 
дозволить оптимізувати роботу нотаріусів, адже 
відмова від паперових архівів та перехід на елек-
тронний формат можуть значно спростити робо-
ту нотаріусу. Однак головним наслідком впрова-
дження електронного реєстру будуть позитивні 
зміни в процесі вчинення нотаріальної дії та за-
хисті прав осіб, які звернулися за її вчиненням. 
Зокрема, вчинення нотаріальної дії триватиме 
швидше, адже інформація, необхідна для її вчи-
нення, буде перевірятися простіше і надійніше. 
Крім того, в подальшому учасникам правочину чи 
особам, які звернулися за вчиненням нотаріаль-
ної дії, буде простіше отримувати необхідні доку-
менти (копії), а в деяких випадках це можна буде 
зробити самостійно за допомогою електронного 
цифрового підпису.

В рамках новелізації нотаріального законодав-
ства Е-нотаріат розглядається як єдина інформа-
ційно-телекомунікаційна система, призначена 
для збору, накопичення, обробки, зберігання, 
захисту та використання відомостей щодо нота-
ріальної діяльності та забезпечення всіх видів 

інформаційної взаємодії (обміну). Вказана систе-
ма призначена для накопичення відомостей про 
вчинені нотаріальні дії, відомостей і примірників 
документів, поданих у паперовій формі, або до-
кументів в електронній формі, на підставі яких 
вчиняються нотаріальні дії та інші відомості, пе-
редбачені законодавством. При цьому програмне 
забезпечення системи Е-нотаріату повинно на-
давати можливість електронної інформаційної 
взаємодії в режимі реального часу з електронни-
ми інформаційними системами та мережами, які 
становлять державні інформаційні бази (реєстри), 
інформаційні ресурси органів місцевого самовря-
дування, інших суб’єктів надання інформації, не-
обхідних для вчинення нотаріальних дій і здійс-
нення нотаріальної діяльності.

Передбачається, що після набрання чинності 
змін до законодавства про нотаріат існуватиме 
можливість ведення реєстру для реєстрації но-
таріальних дій у паперовій формі та/або в елек-
тронній формі, а з часом усі нотаріуси перейдуть 
на використання електронного реєстру з огляду 
на істотні переваги в його використанні. 

Серед інших аспектів застосування електро-
нних технологій у нотаріальному процесі слід 
вказати на розширення можливостей нотаріу-
са щодо посвідчення електронних правочинів 
чи посвідчення електронних копій документів.  
Зокрема, серед розроблених спільно НПУ і 
Мін’юстом пропозицій до чинного законодав-
ства пропонується доповнити процесуальне за-
конодавство положеннями про можливість ви-
користання електронних копій довіреностей. 
Передбачається, що електронна копія нотаріаль-
но посвідченої довіреності, виготовлена нотаріу-
сом, який її посвідчив, з використанням кваліфі-
кованого електронного підпису нотаріуса може 
бути подана в електронній формі.

Також пропонується доповнити ст. 58 Закону 
«Про нотаріат» нормою, згідно з якою за бажан-
ням особи, яка звернулася за посвідченням дові-
реності, нотаріус додатково виготовляє її елек-
тронну копію з використанням кваліфікованого 
електронного підпису нотаріуса одночасно з вчи-
ненням нотаріальної дії у порядку, визначеному 
законодавством. Оскільки електронний докумен-
тообіг з використанням ключів захисту набуває 
все більшого застосування, такі пропозиції допо-
можуть спростити підтвердження повноважень 
повіреного на представництво інтересів без фор-
мальних ускладнень, пов’язаних із необхідністю 
надавати паперовий екземпляр довіреності. 

Крім того, одним із перспективних напрямів 
розвитку нотаріату є посвідчення нотаріусом за 
допомогою електронного підпису електронних до-
говорів, коли сам договір укладатиметься шляхом 
узгодження волі контрагентів і підписуватиметь-
ся електронними підписами сторін і нотаріуса.
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Питання запровадження Е-нотаріату є вкрай 
актуальним. Нотаріуси мають достатній досвід ді-
яльності з електронними реєстрами, і практика їх 
використання свідчить про істотні переваги тако-
го процесу. Нотаріальна спільнота та фахівці з но-
таріального процесу неодноразово наголошували 
на необхідності якнайшвидшого запровадження 
в життя Е-нотаріату. 

З вказаного питання існує багато практичних 
напрацювань, в тому числі з урахуванням інозем-
ного досвіду. Переваги Е-нотаріату стосуються 
всіх аспектів нотаріального процесу і передба-
чають як оптимізацію діяльності нотаріуса, так 
і пришвидшення порядку вчинення нотаріаль-
ної дії, захисту прав її учасників. Впровадження 
Е-нотаріату матиме комплексний позитивний 
ефект, який виявиться у спрощенні порядку вчи-
нення нотаріальних дій, а також зберіганні та об-
міні інформацією про вчинені нотаріальні дії.

Основна мета електронного нотаріату – не звести 
функції нотаріуса до механічних, а зробити нотарі-
ат максимально доступним і зручним для осіб, які 
звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Вра-
ховуючи активну співпрацю між НПУ і Мін’юстом 
у питанні реформування нотаріату, є всі підстави 
сподіватися на те, що запровадження системи 
Е-нотаріату буде здійснено у найкоротші строки.
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Анотація

Марченко В. М. Окремі питання впровадження 
в Україні системи Е-нотаріату. – Стаття.

У статті досліджуються питання впровадження 
в Україні системи Е-нотаріату. Застосування елек-
тронних технологій набуває все більшого поширення 
в різних сферах суспільного життя. Вказані технології 
дозволяють спростити і зробити надійнішим і безпечні-
шим товарообіг, надання послуг чи доступ до інформа-
ції. Цей процес стосується і правової сфери. Зокрема, 
вказані технології активно застосовуються в банків-
ській сфері, на фондовому ринку, в судовій системі. 

Нотаріат також активно використовує наявні елек-
тронні бази даних, зокрема Єдині і Державні реєстри. 
Як свідчить іноземний досвід, саме запровадження 
Е-нотаріату зможе кардинально покращити ситуацію 
в цій сфері і стати необхідною передумовою стабільного 
розвитку системи нотаріату. У статті вказано на успіхи 
запровадження Е-нотаріату в багатьох країнах системи 
латинського нотаріату.

Одним із важливих складників Е-нотаріату є 
запровадження електронного реєстру нотаріальних 
дій і нотаріального архіву. При цьому електронний ре-
єстр має бути інтегрований з наявними базами даних 
(реєстрами), які використовуються в нотаріальному 
процесі. Електронний реєстр нотаріальних дій згідно 
з міжнародними стандартами та практикою країн ла-
тинського нотаріату розробляє та впроваджує профе-
сійна самоврядна організація, якою в України є Но-
таріальна палата України. Вказані кроки дозволять 
вчиняти нотаріальні дії у спрощеному порядку. При 
цьому головною перевагою буде простіший пошук ві-
домостей, необхідних для вчинення нотаріальної дії, 
більша достовірність отримуваної інформації та надій-
ніший її захист. 

Іншим аспектом Е-нотаріату є закріплення мож-
ливостей посвідчення нотаріусами електронних пра-
вочинів, копій електронних документів тощо. Цей 
аспект діяльності давно затребуваний у сфері сучас-
ного цивільного обороту. Нотаріальна палата України 
у співпраці з Міністерством юстиції України активно 
розробляє проєкти нормативних актів, спрямованих 
на реформування нотаріату, зокрема і запровадження 
Е-нотаріату. В разі успішного втілення відповідних 
законопроєктів у життя, система Е-нотаріату зможе за-
працювати найближчим часом. 

Ключові слова: Е-нотаріат, електронний правочин, 
електронний підпис, електронні реєстри.

Summary

Marchenko V. M. Some issues of implementation of 
the E-notary system in Ukraine. – Article.

The article explores the issues of implementation 
of the E-notary system in Ukraine. The use of electron-
ic technologies is becoming more widespread in various 
spheres of public life. These technologies make it easier 
and more reliable to trade, provide services or access to 
information. This process also applies to the legal sphere. 
These technologies are actively used in the banking sec-
tor, the stock market, and the judicial system. The notary 
is also actively applying real-time electronic databases, 



46 Прикарпатський юридичний вісник

including the United and State Registers. As evidenced 
by the foreign experience of using of E-notary system, 
this step is a prerequisite for the stable development of 
the notary system.

In particular, the article highlights the success of the 
introduction of the E-notary in many countries of the 
Latin notary system. One of the important components 
of an E-notary is the introduction of an electronic regis-
ter of notarial acts and a notarial archive. The electronic 
register must be integrated with the existing databases 
(registers) used in the notarial process. An electronic 
register of notarial acts in accordance with international 
standards and practices of Latin notary countries is de-
veloped and implemented by a professional self-govern-
ing organization, which in Ukraine is the Notary Cham-
ber of Ukraine.

These steps will allow to take notarial actions in a 
simplified manner. The main advantage will be a simpler 
search for the information needed to commit a notarial 
act, greater reliability of the information received and 
more secure protection. Another aspect of the E-notary 
is securing the possibility of notarizing electronic trans-
actions, making copies of electronic documents, etc. This 
aspect of activity has long been in demand in modern life.

The Notary Chamber of Ukraine in cooperation with 
the Ministry of Justice of Ukraine is actively developing 
draft normative acts aimed at notary reform and in par-
ticular the introduction of the E-notary. If the relevant 
bills are successfully implemented, the E-notary system 
will be able to work soon.

Key words: E-notary, electronic signature, electronic 
registers.


