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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна

робота

студентів

(СРС)

є

складовою

навчального

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє
активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.
Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми
та

формуванню

самостійності

як

особистісної

риси

та

важливої

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати,
планувати та контролювати власну діяльність.
Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та
систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних
завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із
предмета.
Самостійна робота студентів забезпечується навчально-методичним
комплексом дисципліни “ Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх
вчиненні ”,методичними матеріалами для практичних (семінарських) занять,
методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами
лекцій, підручниками та навчальними посібниками з аграрного права.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
«ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО ВІДМОВА У ЇХ
ВЧИНЕННІ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
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
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.
Питання для самоконтролю
1. Мета та завдання нотаріату в Україні.
2. Суб’єкти нотаріальних правовідносин
3. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ, стороною в яких
є нотаріус.
Теми рефератів
1. Місце нотаріату в системі органів та установ,які забезпечують
правовий порядок в державі.
2. Нотаріально – правова політика України.

Література [1-5; 15-18]
Тема 2. Загальні положення про відповідальність нотаріуса за незаконні
дії або недбалість
1.Нотаріус як суб’єкт правової відповідальності.
2.Відповідальність державного нотаріуса за шкоду, заподіяну внаслідок
незаконних чи недбалих дій.
3.Відповідальність приватного нотаріуса.
4.Наслідки порушення порядку нотаріальних дій.
Питання для самоконтролю
1. Цивільно – правова відповідальність нотаріуса.
2. Спільні і відмінні риси відповідальності державних і приватних
нотаріусів.
3. Аналіз складу правопорушення, вчиненого нотаріусом.
Теми рефератів
1. Недбалість в діяльності нотаріуса: поняття, форми відповідальності.
2. Відповідальність нотаріуса за шкоду, заподіяну клієнту.
Література [1-5; 15-18]

Тема 3. Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити нотаріальну дію
1.Обов’язок нотаріуса вчиняти незаборонені законом нотаріальні дії.
2.Відповідальність нотаріуса за відмову посвідчити угоду.
3.Правові наслідки не вжиття заходів нотаріусом з охорони спадкового
майна.
4.Відповідальність нотаріуса за відмову вчинити іншу нотаріальну дію.

Питання для самоконтролю
1. Правовий обов’язок нотаріуса вчиняти нотаріальні дії.
2. Міжнародно – правове регулювання обов’язоку нотаріуса вчиняти
нотаріальні дії.
3. Відмова нотаріуса вчинити нотаріальну дію як форма порушення
присяги нотаріуса.
Теми рефератів
1. Відмова нотаріуса вчинити нотаріальну дію: теоретичний аналіз.
2. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.
3. Види нотаріальних дій та їх загальна характеристика
4. Відповідальність нотаріуса провести опис майна фізичної особи, місце
перебування якої невідоме.
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
1.Позовна заява.
2.Заперечення на позовну заяву.
3.Досудовий розгляд справи про посвідчення угод нотаріусом.
4.Розгляд справи по суті.
5.Докази.
6.Судові рішення, набрання ними чинності.
7.Виконання судового рішення.

Питання для самоконтролю
1. Підсудність справ, пов’язаних з посвідченням угод нотаріусом.
2. Сторони в позовному провадженні.
3. Судові витрати в справах даної категорії.
4. Участь нотаріуса у справах виключної підсудності.
Теми рефератів
1. Підсудність справ за позовом стягувача про визнання виконавчого
напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
2. Спори про видачу свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів
( аукціонів)
3. Спори про відмову нотаріуса прийняти у депозит грошові кошти.
Література[1-5; 15-18]

Тема 5. Визнання судом недійсним виданих нотаріусом свідоцтв та
інших документів
1.Позовна заява.
2.Заперечення на позовну заяву.
3.Досудовий розгляд справи про визнання недійсним виданих нотаріусом
свідоцтв та інших документів.
4.Розгляд справи по суті про визнання недійсним виданих нотаріусом
свідоцтв та інших документів.
5.Докази .
6.Судові рішення, набрання ними чинності.
7.Виконання судового рішення.
Питання для самоконтролю
1. Свідоцтва, які видає нотаріус та їх значення.
2. Свідоцтво про право на спадщину

3. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів( аукціонів).
Теми рефератів
1. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя
у разі смерті одного з них.
2. Особливості доказування по даній категорії справ.
Література[1-5; 15-18]

Тема 6. Оскарження в порядку цивільного судочинства накладених
нотаріусом заборон на відчуження нерухомого майна
1.Позовна заява.
2.Заперечення на позовну заяву.
3.Досудовий розгляд справи.
4.Розгляд справи по суті щодо заборони на відчуження нерухомого
майна.
5.Докази.
6.Судові рішення, набрання ними чинності.
7.Виконання судового рішення.
Питання для самоконтролю
1.Місце нотаріальних заборон відчуження нерухомого майна серед
цивільно – правових видів забезпечення виконання зобов’язань
2.Види нерухомого майна , на відчуження якого накладаються
заборони нотаріуса.
3. Підстави для накладення нотаріусом заборон на відчуження
нерухомого майна.
4. Скасування заборон на відчуження нерухомого майна.
Теми рефератів

1. Обєднання і розєднання позовів у судах про скасування накладених
нотаріусом заборон на відчуження нерухомого майна.
2. Участь нотаріуса в цивільному процесі по даній категорії справ.
3. Заперечення проти позову.
Література [1-5; 15-18]

Тема 7.

Загальні положення про встановлення факту не вчинення

нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна
1.Позовна заява.
2.Заперечення на позовну заяву.
3.Досудовий розгляд справи.
4.Розгляд справи по суті у справі щодо захисту спадкового майна.
5.Докази.
6.Судові рішення, набрання ними чинності.
7.Виконання судового рішення.
Питання для самоконтролю
1. Охорона спадкового майна в діяльності нотаріуса.
2. Процесуальні питання здійснення нотаріусом заходів щодо охорони
спадкового майна.
3. Регулювання охорони спадкового майна в підзаконних нормативно –
правових актах.
Теми рефератів
1. Охорона спадкового майна як функція нотаріуса.
2. Зміст діяльності нотаріуса по охороні спадкового майна.
3. Судова практика в справах з питань здійснення нотаріусом заходів по
охороні спадкового майна.
Література [1-5; 15-18]

Тема 8. Розгляд справ про незаконність вчинення нотаріусом
виконавчих написів
1.Позовна заява.
2.Заперечення на позовну заяву.
3.Досудовий розгляд справи.
4.Розгляд справи по суті про вчинення нотаріусом виконавчих написів.
5.Докази.
6.Судові рішення, набрання ними чинності.
7.Виконання судового рішення.
Питання для самоконтролю
1. Виконавчі написи нотаріуса: порядок вчинення та їх значення.
2. Підстави для вчинення виконавчих написів нотаріуса.
3. Регулювання питань вчинення виконавчих написів в підзаконних
нормативно – правових актах.
Теми рефератів
1. Виконавчі написи нотаріусів: правова природа.
2. Сфера застосування виконавчих написів нотаріуса.
Література [1-5; 15-18]
Тема 9. Оскарження та перегляд рішень судів першої, апеляційної та
касаційної інстанції.
1.Розгляд справи в суді першої інстанції.
2.Порядок подання заяви. Підвідомчість справ.
3.Строки подання заяви до суду І інстанції.
4.Розгляд справи по суті.
5.Винесення та набрання чинності судового рішення.
6.Апеляційний розгляд справи. Розгляд справи апеляційним судом та

його рішення по суті.
7.Касаційне оскарження судових рішень.
8.Розгляд справи за нововиявленими обставинами.
Питання для самоконтролю
1.

Апеляційна скарга в справах про оскарження нотаріальних дій чи
відмови у їх вчиненні.

2.

Касаційна скарга в справах про оскарження нотаріальних дій чи
відмови у їх вчиненні.

3.

Судова практика по « нотаріальним» справам : огляд, оцінки та
висновки.
Література [1-5; 15-18]
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