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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

У європейських країнах застосування електронних підписів та 

електронних систем обміну інформацією в нотаріальній діяльності є досить 

поширеним 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 застосуванням електронного підпису, а також до мережі 

європейської бази даних, зокрема про заповіти, та до документів 

європейського нотаріату [1, c. 532].  

Електронні технології також активно застосовуються в діяльності 

нотаріусів у ФРН. Зокрема, це стосується роботи з електронними реєстрами 

та використання електронного документообігу. В Німеччині нотаріуси 

використовують електронні картки підпису (кваліфікований електронний 

підпис), які випускаються Федеральною нотаріальною палатою, причому не 

лише для нотаріусів, а й для адвокатів та інших суб’єктів [2, с. 17].  
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Реформування нотаріату України є необхідним кроком у контексті 

євроінтеграційних процесів. До найбільш значущих напрямків з реалізації 

цієї реформи належать: 1) запровадження електронної системи нотаріату, 

відмова від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріусу, 

автоматизація низки процесів у діяльності нотаріусів, ефективна 

інформаційна взаємодію між державними інформаційними ресурсами; 

ведення нотаріального архіву в електронній формі; 2) перехід до єдиного 

статусу нотаріуса, що передбачає скасування їх поділу на державні та 

приватні; 3) розширення повноважень нотаріусів, наприклад, реєстрація 

шлюбів та розлучень; 4) перехід від професійного самоврядування до 

саморегулювання, розширення повноважень самоврядних нотаріальних 

інституцій – Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Зокрема, до основних 

переваг функціонування Нотаріальної палати України як самоврядної 

організації належить: контроль та гарантування якості нотаріальних дій; 

розвантаження державних органів та природній розвиток професії; 

економію державного бюджету на утримання чиновницького апарату; 

забезпечення за рахунок Національної палати України нотаріусами усіх 

віддалених територій, на яких зараз спостерігається ускладнений доступ 

громадян до нотаріальних дій;  дієвий захист соціально незахищених верств 

населення; надання якісної безоплатної правової допомоги в сфері 

нотаріату та ін. Між Україною та значною кількістю держав укладено 

двосторонні договори про правову допомогу, інформація про які розміщена 

на сайті міністерства юстиції України. Для нотаріальної практики 

найвагомішими є двосторонні договори України з іноземними державами 

про правову допомогу. Ці договори визначають компетентні органи, умови 

визнання офіційних документів іноземного походження та містять колізійні 

норми з окремих видів приватноправових відносин. 

Серед аспектів застосування електронних технологій у нотаріальному 

процесі слід вказати на розширення можливостей нотаріуса щодо 



 22 

посвідчення електронних правочинів чи посвідчення електронних копій 

документів. Зокрема, серед розроблених спільно НПУ і Мін’юстом 

пропозицій до чинного законодавства пропонується доповнити 

процесуальне законодавство положеннями про можливість використання 

електронних копій довіреностей.  

Діяльність державних та приватних нотаріусів чітко регульована 

державою та передбачає дотримання ключових принципів: 

неупередженості; незалежності; дотримання Конституції та законів 

України, міжнародних актів, правових актів органів державної влади та 

місцевого самоврядування, ухвалених у межах їхньої компетенції; 

збереження нотаріальної таємниці; чіткого дотримання алгоритмів 

вчинення нотаріальних дій, встановлених державою; заборони 

використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб тощо. Реалізація діяльності за цими принципами можлива лише 

за умови певних гарантій: політичних, ідеологічних, економічних та 

соціальних [3].  
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