Протокол № 50
позачергового засідання Ради Нотаріальної палати України,
що проведено дистанційно в режимі он-лайн
м. Київ

«21» січня 2019 року

Прийняли участь члени Ради НПУ:
Марченко В.М., Оніщук О.М., Кирилюк О.Ю., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М.,
Суханова Т.О., Курта Н.В., Бунякіна О.В., Бельдєй М.І., Заріцька Є.О.,
Парамонов О.В., Масловець Л.С., Кіцула О.М., Дерун К.А., Балик Т.М.,
Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., Нехимчук К.Б., Левенець Л.Б., Гура Л.Б.,
Ворошина Л.В., Бернацька І.М., Пивовар В.А., Самощенко О.А., Негра О.А.,
Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В., Сидоренко А.В.
Головуючий: В.М.Марченко
Секретар:
Н.М.Козаєва
Засідання розпочато о 09 год. 00 хв.
Засідання Ради НПУ проведено в робочому порядку у відповідності до
пункту 5.13 Статуту НПУ в режимі «он – лайн» (доведення порядку денного,
погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів –
телефону, електронної пошти).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про наказ Міністерства юстиції України № 4146/5 від 29.12.2018 року
«Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства юстиції України».
1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про ситуацію та ризики,
у зв’язку з прийняттям Міністерством юстиції України наказу № 4146/5 від
29 грудня 2018 року «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства
юстиції України».
Зокрема цим наказом, для відновлення нотаріусам доступу до Єдиних та
Державних реєстрів закріплюється обов’язкова вимога - пройти
автоматизоване анонімне тестування та надати сертифікат про підтвердження
професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації.
Водночас, повноваження у сфері державної реєстрації були покладені на
нотаріусів на рівні законодавчих актів (ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; ч. 1 ст. 6 ЗУ
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»).
Вказані закони надавали ці повноваження нотаріусам за принципом
наявності у особи права на зайняття нотаріальною діяльністю без введення
додаткових іспитів на отримання доступу до реєстрів.

Також слід акцентувати увагу на тому, що саме на рівні закону (п. 3 ч. 1
ст. 29-1 Закону України «Про нотаріат») передбачено необхідність
проходження підвищення кваліфікації нотаріусами, діяльність яких була
тимчасово зупинена, якщо такий нотаріус при вчиненні нотаріальних дій
неодноразово порушував правила нотаріального діловодства.
Натомість відповідних положень не має, а ні у Законі України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а ні у
Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», які закріплюють можливість
тимчасового блокування доступу нотаріусам як державним реєстраторам до
відповідних Державних реєстрів.
Звертаю увагу, що будь-які зміни, пов’язані із вчиненням нотаріусом
нотаріальних дій та здійсненням ним інших повноважень, покладених
законом, зокрема у сфері державної реєстрації, можуть вноситися лише на
рівні закону, і аж ніяк не постановою Кабінету Міністрів України, або
наказом Міністерства юстиції України.
З огляду на це, без закріплення положень про необхідність нотаріусам
підтверджувати професійну компетентність у відповідній сфері державної
реєстрації після тимчасового блокування доступу до відповідних реєстрів
саме на рівні таких законів, як Закон України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Закон України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань», такі вимоги на рівні підзаконних актів суперечать
як вказаним законам, так і Закону України «Про нотаріат», чим порушують
вимоги Конституції України.
Отже, наказ № 4146/5 був прийнятий з порушенням законодавства
про нотаріат в частині введення додаткових кваліфікаційних вимог до
нотаріусів у вигляді обов’язку проходження тестування, і прямо
суперечить Конституції України.
Маємо пряме порушення професійних прав нотаріусів України.
Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про нотаріат»,
підпункту 2 пункту 2.4 Статуту Нотаріальної палати України, затвердженому
Протоколом № 5 Чергового з’їзду нотаріусів України 20 квітня 2018 року,
Нотаріальна палата України захищає професійні інтереси нотаріусів та
забезпечує гарантії нотаріальної діяльності.
Прошу Раду НПУ висловити свою позицію щодо звернення до суду з
позовом про оскарження наказу Міністерства юстиції України № 4146/5 від
29.12.2018 року «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства
юстиції України» в частині підтвердження професійної компетентності
нотаріуса у відповідній сфері державної реєстрації шляхом проходження
ним автоматизованого анонімного тестування, як такого, що суперечить

Конституції України, Закону України «Про нотаріат» та грубо порушує
професійні права та інтереси нотаріусів України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 30;

«ПРОТИ» - 0;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0.

УХВАЛИЛИ:
1). Висловити позицію Ради НПУ в тому, що наказ № 4146/5 був
прийнятий з порушенням законодавства про нотаріат в частині введення
додаткових кваліфікаційних вимог до нотаріусів у вигляді обов’язку
проходження автоматизованого анонімного тестування, і прямо суперечить
Конституції України.
Реалізація наказу № 4146/5, в частині підтвердження професійної
компетентності нотаріуса у відповідній сфері державної реєстрації шляхом
проходження ним автоматизованого анонімного тестування, є категорично
неможливою.
2). НПУ звернутися до суду з позовом
про оскарження наказу
Міністерства юстиції України № 4146/5 від 29.12.2018 року «Про
затвердження змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» в
частині підтвердження професійної компетентності нотаріуса у відповідній
сфері державної реєстрації шляхом проходження ним автоматизованого
анонімного тестування, як такого, що суперечить Конституції України,
Закону України «Про нотаріат» та грубо порушує професійні права та
інтереси нотаріусів України.
Рішення прийнято одноголосно.
Порядок денний вичерпано.
Засідання закрито о 17 год. 00 хв.
Головуючий

Підпис

В.М.Марченко

Секретар

Підпис

Н.М.Козаєва

