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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні має дуже важливе
значення, а особливо в практичній діяльності нотаріусів в Україні.
З огляду на це головна мета навчальної дисципліни «Оскарження
нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні» полягає у розкриття суті і значення
діяльності нотаріусів в своїй практичній діяльності та оформленні покладених
обов’язків для захисту прав громадян шляхом оформлення службових,
організаційно – розпорядчих та складення інших документів.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Нотаріальне діловодство є:
• оволодіти

теоретичними

знаннями

з

дисципліни

«Оскарження

нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні»;
• усвідомити предмет «Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх
вчиненні»;
• охарактеризувати вимоги до складання процесуальних документів
нотаріусами України;
• розглянути правовий статус нотаріуса основні підстави оскарження
нотаріальних дій;
• розглянути організаційно – розпорядчі документи ;
• формування уміння користуватися необхідною нормативно-правовою
базою;
• виховання у студентів законослухняності через повагу до права та
закону;

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
"ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИЇ ДІЙ АБО ВІДМОВА У ЇХ
ВЧИНЕННІ"
№
п/п

Назва змістового модуля і теми
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І

ОСКАРЖЕННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ
ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО
ВІДМОВИ У ЇХ ВЧИНЕННІ
Тема 1. Нотаріальні дії та бездіяльність нотаріуса як об’єкт цивільної
юрисдикції
Тема 2. Загальні положення про відповідальність нотаріуса за незаконні
дії або недбалість
Тема 3. Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити нотаріальну дію
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ОСКАРЖЕННЯ, РОЗГЛЯД ТА

ІІ

ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
ОКРЕМИХ ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
Тема 4. Розгляд в порядку цивільного судочинства справ, пов’язаних з
посвідченням угод нотаріусом
Тема 5. Визнання судом недійсним виданих нотаріусом свідоцтв та
інших документів
Тема 6. Оскарження в порядку цивільного судочинства накладених
нотаріусом заборон на відчуження нерухомого майна
Тема 7.

Загальні положення про встановлення факту не вчинення

нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна
Тема 8. Розгляд справ про незаконність вчинення нотаріусом
виконавчих написів
Тема 9. Оскарження та перегляд рішень судів першої, апеляційної та
касаційної інстанції.
Разом годин: 90

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО ВІДМОВА У ЇХ ВЧИНЕННІ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСКАРЖЕННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ
ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО ВІДМОВИ
У ЇХ ВЧИНЕННІ
Тема 1. Нотаріальні

дії та бездіяльність нотаріуса як об’єкт цивільної

юрисдикції
Нотаріальні дії в системі захисту прав та законних інтересів особи. Цивільна
юрисдикція та підсудність справ стороною яких є нотаріус.
Нотаріальні дії, які можуть бути оскаржені в
оскарження

бездіяльності

нотаріуса.

судовому порядку. Судове

Оскарження

нотаріальних

дій

посадових осіб, органів місцевого самоврядування, інших установ,які
вчиняють нотаріальні дії.
Література [1-5; 15-18]

Тема 2. Загальні положення про відповідальність нотаріуса за незаконні дії
або недбалість
Нотаріус як суб’єкт правової відповідальності. Відповідальність державного
нотаріуса за шкоду, заподіяну внаслідок незаконних чи недбалих дій.
Відповідальність

приватного

нотаріуса.

Наслідки

порушення

порядку

нотаріальних дій.
Література [1-5; 15-18]

Тема 3. Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити нотаріальну дію
Обов’язок нотаріуса вчиняти незаборонені законом нотаріальні дії.
Відповідальність нотаріуса за відмову посвідчити угоду. Правові наслідки не

вжиття заходів нотаріусом з охорони спадкового майна. Відповідальність
нотаріуса за відмову вчинити іншу нотаріальну дію.
Література [1-5; 15-18]
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ОСКАРЖЕННЯ, РОЗГЛЯД ТА
ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ОКРЕМИХ
ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
Тема 4. Розгляд в порядку цивільного судочинства справ, пов’язаних з
посвідченням угод нотаріусом
Позовна заява. Заперечення на позовну заяву. Досудовий розгляд справи
про посвідчення угод нотаріусом. Розгляд справи по суті. Докази. Судові
рішення, набрання ними чинності. Виконання судового рішення.
Література[1-5; 15-18]

Тема 5. Визнання судом недійсним виданих нотаріусом свідоцтв та інших
документів
Позовна заява. Заперечення на позовну заяву. Досудовий розгляд справи
про визнання недійсним виданих нотаріусом свідоцтв та інших документів.
Розгляд справи по суті про визнання недійсним виданих нотаріусом свідоцтв та
інших документів. Докази . Судові рішення, набрання ними чинності.
Виконання судового рішення.
Література[1-5; 15-18]
Тема 6. Оскарження в порядку цивільного судочинства накладених
нотаріусом заборон на відчуження нерухомого майна
Позовна заява. Заперечення на позовну заяву. Досудовий розгляд справи.
Розгляд справи по суті щодо заборони на відчуження нерухомого майна..
Докази. Судові рішення, набрання ними чинності. Виконання судового
рішення.
Література [1-5; 15-18]

Тема 7.

Загальні положення про встановлення факту не вчинення

нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна
Позовна заява. Заперечення на позовну заяву. Досудовий розгляд справи.
Розгляд справи по суті у справі щодо захисту спадкового майна. Докази. Судові
рішення, набрання ними чинності. Виконання судового рішення.
Література [1-5; 15-18]

Тема 8. Розгляд справ про незаконність вчинення нотаріусом виконавчих
написів
Позовна заява. Заперечення на позовну заяву. Досудовий розгляд справи.
Розгляд справи по суті про вчинення нотаріусом виконавчих написів. Докази.
Судові рішення, набрання ними чинності. Виконання судового рішення.
Література [1-5; 15-18]
Тема 9. Оскарження та перегляд рішень судів першої, апеляційної та
касаційної інстанції.
Розгляд справи в суді першої інстанції. Порядок подання заяви.
Підвідомчість справ. Строки подання заяви до суду І інстанції. Розгляд справи
по суті. Винесення та набрання чинності судового рішення. Апеляційний
розгляд справи. Розгляд справи апеляційним судом та його рішення по суті.
Касаційне оскарження судових рішень. Розгляд справи за нововиявленими
обставинами.
Література [1-5; 15-18]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Студент виконує контрольну роботу індивідуально в письмовому вигляді
відповідно до вказівок і запропонованих варіантів завдань. Контрольна робота
складається теоретичного завдання.

Щоб

виконати

завдання

контрольної

роботи, потрібно опрацювати

рекомендовані джерела, спеціальну літературу, законодавчі та підзаконні акти,
а також узагальнення судової, господарської та нотаріальної практики.
Студент обирає тему контрольної роботи по останній цифрі залікової
книжки.
Наприклад: остання цифра залікової книжки 8. В даному випадку студент
має право вибрати тему під № 8, 18 або 28.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Поняття та зміст нотаріальних дій.
2. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.
3. Загальна характеристика видів нотаріальних дій.
4. Строки вчинення нотаріальних дій.
5. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.
6. Посвідчення безспірних фактів.
7. Посвідчення безспірних прав.
8. Нотаріальні дії в системі захисту прав та законних інтересів особи.
9. Цивільна юрисдикція та підсудність справ стороною яких є нотаріус.
10. Нотаріальні дії, які можуть бути оскаржені в судовому порядку.
11. Судове оскарження бездіяльності нотаріуса.
12. Оскарження нотаріальних дій посадових осіб, органів місцевого
самоврядування, інших установ,які вчиняють нотаріальні дії.
13. Нотаріус як суб’єкт правової відповідальності.
14. Відповідальність державного нотаріуса за шкоду, заподіяну внаслідок
незаконних чи недбалих дій.
15. Відповідальність приватного нотаріуса.
16. Наслідки порушення порядку нотаріальних дій.
17. Обов’язок нотаріуса вчиняти незаборонені законом нотаріальні дії.
18. Відповідальність нотаріуса за відмову посвідчити угоду.
19. Правові наслідки не вжиття заходів нотаріусом з охорони спадкового
майна.

20. Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити іншу нотаріальну дію.
21. Розгляд справи в суді першої інстанції.
22. Порядок подання заяви.
23. Підвідомчість справ.
24. Строки подання заяви до суду І інстанції.
25. Розгляд справи по суті судом І інстанції.
26. Винесення та набрання чинності судового рішення.
27. Апеляційний розгляд справи.
28. Розгляд справи апеляційним судом та його рішення по суті.
29. Касаційне оскарження судових рішень.
30. Розгляд справи за нововиявленими обставинами.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Нотаріальні дії в системі захисту прав та законних інтересів особи.
2.Цивільна юрисдикція та підсудність справ стороною яких є нотаріус.
3.Нотаріальні дії, які можуть бути оскаржені в судовому порядку.
4. Судове оскарження бездіяльності нотаріуса.
5.Оскарження

нотаріальних

дій

посадових

осіб,

органів

місцевого

самоврядування, інших установ,які вчиняють нотаріальні дії.
6.Нотаріус як суб’єкт правової відповідальності.
7.Відповідальність державного нотаріуса за шкоду, заподіяну внаслідок
незаконних чи недбалих дій.
8.Відповідальність приватного нотаріуса.
9.Наслідки порушення порядку нотаріальних дій.
10.Обов’язок нотаріуса вчиняти незаборонені законом нотаріальні дії.
11.Відповідальність нотаріуса за відмову посвідчити угоду.
12. Правові наслідки не вжиття заходів нотаріусом з охорони спадкового майна.
13.Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити іншу нотаріальну дію.

14.Позовна заява.
15.Заперечення на позовну заяву.
16.Досудовий розгляд справи про посвідчення угод нотаріусом.
17.Розгляд справи по суті.
18.Докази.
19.Судові рішення, набрання ними чинності.
20.Виконання судового рішення.
21.Розгляд справи в суді першої інстанції.
22. Порядок подання заяви.
23.Підвідомчість справ.
24.Строки подання заяви до суду І інстанції.
25.Розгляд справи по суті.
26.Винесення та набрання чинності судового рішення.
27.Апеляційний розгляд справи.
28. Розгляд справи апеляційним судом та його рішення по суті.
29.Касаційне оскарження судових рішень.
30.Розгляд справи за нововиявленими обставинами.
31.

Поняття та зміст нотаріальних дій.

32.

Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

33.

Загальна характеристика видів нотаріальних дій.

34.

Строки вчинення нотаріальних дій.

35.

Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

36.

Посвідчення безспірних фактів.

37.

Посвідчення безспірних прав.

38.

Нотаріальні дії в системі захисту прав та законних інтересів особи.

39.

Цивільна юрисдикція та підсудність справ стороною яких є нотаріус.

40.

Нотаріальні дії, які можуть бути оскаржені в судовому порядку.

41.

Судове оскарження бездіяльності нотаріуса.

42.

Оскарження нотаріальних дій посадових осіб, органів місцевого

самоврядування, інших установ,які вчиняють нотаріальні дії.
43.

Нотаріус як суб’єкт правової відповідальності.

44.

Відповідальність державного нотаріуса за шкоду, заподіяну внаслідок

незаконних чи недбалих дій.
45.

Відповідальність приватного нотаріуса.

46.

Наслідки порушення порядку нотаріальних дій.

47.

Обов’язок нотаріуса вчиняти незаборонені законом нотаріальні дії.

48.

Відповідальність нотаріуса за відмову посвідчити угоду.

49.

Правові наслідки не вжиття заходів нотаріусом з охорони спадкового

майна.
50.

Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити іншу нотаріальну дію.

51.

Розгляд справи в суді першої інстанції.

52.

Порядок подання заяви.

53.

Підвідомчість справ.

54.

Строки подання заяви до суду І інстанції.

55.

Розгляд справи по суті судом І інстанції.

56.

Винесення та набрання чинності судового рішення.

57.

Апеляційний розгляд справи.

58.

Розгляд справи апеляційним судом та його рішення по суті.

59.

Касаційне оскарження судових рішень.

60.

Розгляд справи за нововиявленими обставинами.

61.

Вчинення дії, що суперечить закону;

62.

Подання документів для вчинення нотаріальної дії, які суперечать закону

або містять відомості, що принижують честь і гідність громадян;
63.

Суперечність цілям, указаним у статуті чи положенні угоди, що

укладається від імені юридичної особи;
64.

Якщо вчинення дії взагалі не входить до компетенції нотаріальних

органів.
65.

Звернення за вчиненням нотаріальної дії не до того нотаріуса чи

посадової особи, які мають право вчинити цю нотаріальну дію;
66.

Звернення за вчиненням нотаріальної дії недієздатної особи;

67.

Звернення за вчиненням нотаріальної дії представника, який не має

необхідних повноважень;

68.

Звернення за вчиненням нотаріальної дії особи, яка знаходиться в стані

афекту, алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
69.

Поняття нотаріальних дій.

70.

Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

71.

Загальна характеристика видів нотаріальних дій.

72.

Строки вчинення нотаріальних дій.

73.

Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

74.

Посвідчення безспірних фактів.

75.

Посвідчення безспірних прав.

76.

Нотаріальні дії в системі захисту прав та законних інтересів особи.

77.

Цивільна юрисдикція та підсудність справ стороною яких є нотаріус.

78.

Нотаріальні дії, які можуть бути оскаржені в судовому порядку.

79.

Судове оскарження бездіяльності нотаріуса.

80.

Оскарження нотаріальних дій посадових осіб, органів місцевого

самоврядування, інших установ,які вчиняють нотаріальні дії.
81.

Нотаріус як суб’єкт правової відповідальності.

82.

Відповідальність державного нотаріуса за шкоду, заподіяну внаслідок

незаконних чи недбалих дій.
83.

Відповідальність приватного нотаріуса.

84.

Наслідки порушення порядку нотаріальних дій.

85.

Обов’язок нотаріуса вчиняти незаборонені законом нотаріальні дії.

86.

Відповідальність нотаріуса за відмову посвідчити угоду.

87.

Правові наслідки не вжиття заходів нотаріусом з охорони спадкового

майна.
88.

Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити іншу нотаріальну дію.

89.

Розгляд справи в суді першої інстанції.

90.

Порядок подання заяви.
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