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Порядок застосування заходів стягнення за порушення 

Правил професійної етики нотаріусів України 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до розділу  ХІХ Правил професійної 

етики нотаріусів України, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

№2039 від 07 червня 2021 року  (далі - Правила) і встановлює процедуру 

застосування заходів стягнення до нотаріусів за порушення Правил або їх 

невиконання.  

Порядок затверджується Радою Нотаріальної палати України (далі-НПУ) і 

може бути змінений або скасований Радою НПУ(далі-  Рада НПУ). 

 

2. Прийняття рішення про застосування заходів стягнення до нотаріусів за 

порушення Правил або їх невиконання здійснюється Комісією НПУ з питань 

професійної етики нотаріусів (далі- Комісія). 

Рішення Комісії, яким пропонується анулювати свідоцтво про право на 

заняття нотаріальною діяльністю у зв’язку порушенням нотаріусом правил 

професійної етики, направляється на розгляд  Ради НПУ.  

 

3. За порушення Правил або їх невиконання до нотаріуса застосовується один 

з таких заходів стягнення: 

      1) зауваження; 

      2) попередження; 

      3) направлення Нотаріальною палатою України подання на розгляд Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату про анулювання свідоцтва про право на заняття 

нотаріальною діяльністю у зв'язку з порушенням нотаріусом Правил професійної 

етики. 

 

4.Заходи стягнення застосовуються з урахуванням характеру допущених 

нотаріусом порушень Правил або їх невиконання. 

    За кожне  порушення Правил або їх невиконання не може застосовуватися 

більше одного  стягнення.  

   

5. Для цілей цього Порядку порушення Правил або  їх невиконання  

класифікуються по таким категоріям: 

      1) грубі порушення; 

      2) значні порушення; 

      3) незначні порушення. 

 

6.   До грубих порушень відносяться: 

      1) вчинення або участь у вчиненні незаконних дій;  



     2) надання юридичної допомоги шляхом шахрайських або інших 

незаконних дій; 

     3) наполегливе і неодноразове пропонування своїх професійних послуг за 

винагороду; 

     4)  недобросовісна конкуренція між нотаріусами; 

     5) систематична несплата членських внесків нотаріусом (сума боргу 

перевищує розмір членських внесків за один календарний рік);  

     6) порушення, віднесені до категорії значних порушень, але допущені 

нотаріусом повторно.   

              

У разі встановлення грубих порушень правил професійної етики, Комісія 

готує для Ради Нотаріальної палати України  рішення з відповідними висновками  

щодо підготовки подання про анулювання свідоцтва на право зайняття 

нотаріальною діяльністю та направлення його до Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату. 

7. До значних порушень Правил або їх невиконання  відносяться: 

     1) будь-яка форма реклами нотаріуса (внутрішня реклама, порівняльна 

реклама, прихована реклама, реклама на транспорті, соціальна реклама або будь- 

яка інша форма реклами визначена законом), а також розміщення інформації в  

інтернет-виданнях та у друкованих засобах масової інформації з відміткою «на 

правах реклами»; 

    2) без поважної причини ухилення нотаріуса від участі у загальних зборах, 

які проводяться відділеннями НПУ;  

    3) нез’явлення на запрошення Президента НПУ (Першого віце-президента, 

Віце-президента), голів відділень НПУ, голів Комісій НПУ для розгляду питань, 

пов’язаних з виконанням обов’язків члена НПУ; 

    4) наявність заборгованості  зі сплати членських внесків за період понад 6 

місяців, але не більше, ніж за  один календарний  рік. 

У разі встановлення значних порушень правил професійної етики, Комісія 

може  винести нотаріусу попередження.  

8. До незначних порушень Правил або їх невиконання відносяться  будь-які 

порушення правил професійної етики, окрім віднесених до категорії грубих та 

значних.  

У разі встановлення незначних порушень правил професійної етики, Комісія 

може зробити зауваження нотаріусу або винести попередження.  

 

9. Формою роботи Комісії при вирішенні питання щодо застосування заходів 

стягнення до нотаріусів є засідання, яке проводиться у порядку, встановленому 

Положенням про Комісію. 

10. Усі рішення Комісії ухвалюються простою більшістю голосів присутніх 

на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

Голови Комісії.  

При прийнятті рішення Комісія керується Конституцією України, Законом 

України «Про нотаріат», Статутом НПУ, Кодексом професійної етики 

нотаріусів, Правилами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 

питання нотаріальної діяльності,  цим Порядком та Положенням про Комісію. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


11. Процедура розгляду Комісією питання щодо застосування до нотаріуса 

заходів стягнення за  порушення Правил або їх невиконання передбачає: 

     1) порушення справи про  застосування  заходів стягнення щодо  

     нотаріуса;  

     2) розгляд і прийняття рішення за результатами розгляду  справи. 

      

12. Про порушення справи  та результати її розгляду  робиться запис у 

Журналі реєстрації справ про застосування до нотаріусів  заходів стягнення.  

Форма Журналу затверджується Комісією.  

 

13. Комісія відмовляє  у розгляді  справи, якщо  порушені питання виходять 

за межі  компетенції Комісії. 

 

14. Відмова у порушенні справи визначається обставинами, що виключають 

можливість застосування заходів стягнення до нотаріуса.  

         Якщо справа порушена, але її розгляд не завершено у зв’язку з 

припиненням нотаріальної діяльності, відкликанням матеріалів заявником, на 

підставі яких порушено справу, усуненням обставин, які стали предметом 

справи, така справа щодо нотаріуса закривається. 

       

15. Строк розгляду справи визначається Комісією, але його тривалість не 

може перевищувати 45 календарних днів.  

За поданням члена Комісії, який здійснює вивчення матеріалів справи 

зазначений строк,  за потреби, може бути продовжений  рішенням Комісії, але не 

більше, як до 60 календарних днів.  

  

16. Комісія  запрошує  нотаріуса на своє засідання.  

Про дату, час і місце засідання Комісії нотаріус повідомляється шляхом 

вручення  йому інформації, документів особисто, або надсилання їх поштою за 

адресою місця проживання/перебування/здійснення нотаріальної діяльності,  або 

на адресу електронної пошти, а також з використанням інших засобів 

телекомунікаційного зв’язку за наявними в реєстраційній/особовій справі 

контактними даними нотаріуса.  

Таке повідомлення направляється не менше, як за десять календарних днів до 

дня проведення засідання Комісії.  

Нотаріус зобов’язаний бути присутнім на засіданні Комісії для надання 

пояснення, а також відповідних документів та матеріалів щодо обставин, які 

досліджуються  та які стали підставою для  порушення справи про застосування 

заходів стягнення. 

У разі, коли нотаріус не прибув на засідання або не повідомив про поважні 

причини своєї відсутності, а також не надав письмові пояснення щодо обставин, 

які стали підставою для порушення справи про застосування заходів стягнення, 

Комісія складає акт про відмову від надання пояснень та долучає його до 

матеріалів справи.  

Відсутність нотаріуса на засіданні Комісії не перешкоджає розгляду справи 

по суті. 



17. Результатом розгляду справи про застосування до нотаріуса заходів 

стягнення є рішення Комісії з відповідними висновками, яке надсилається 

суб’єкту звернення та нотаріусу у місячний термін.  

Висновок Комісії, яким пропонується анулювати свідоцтво про право на 

заняття нотаріальною діяльністю у зв’язку порушенням нотаріусом правил 

професійної етики, направляється на розгляд Ради НПУ протягом десяти 

робочих днів. 

18. Відомості про застосування до нотаріуса заходів стягнення 

направляються НПУ до відповідного органу юстиції для долучення їх до 

реєстраційної/особової справи нотаріуса. 

19. Справа про застосування заходів стягнення до нотаріуса зберігається в 

НПУ після прийняття рішення Комісією.   

 

 


