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ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ БОРЖНИКА У ПРОЦЕСІ 
ВЧИНЕННЯ НОТАРІУСОМ ВИКОНАВЧОГО 
НАПИСУ 

На підставі аналізу доктринальних джерел, судової та 
правозастосовної практики в статті аргументовано тези, що 
формалізм процесу та неврахування інтересів і позиції боржника під час 
вчинення виконавчого напису стає підставою повсюдного визнання 
виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Це суттєво 
впливає на ефективність позасудового способу захисту цивільних прав 
нотаріусами, змушує боржників звертатися до суду для захисту своїх 
інтересів. На підставі проведеного дослідження запропоновано 
забезпечити збалансованість інтересів сторін зобов’язання в процесі 
вчинення виконавчого напису шляхом введення обов’язку нотаріуса 
надсилати письмове повідомлення боржнику  про звернення стягувача 
для вчинення виконавчого напису.  

Ключові слова: захист інтересів боржників; виконавчий напис 
нотаріуса; захист цивільних прав нотаріусом; баланс інтересів 
стягувача та боржника.  

Постановка проблеми. Одним із напрямів розвитку системи захисту цивільних 
прав є створення дієвих позасудових та/або досудових механізмів. Вчинення виконавчого 
напису нотаріусом як позасудовий та швидкий спосіб захисту цивільних прав набуває 
популярності серед стягувачів у різних видах зобов’язань. Однак аналіз правозастосовної 
практики демонструє, що левова частка вчинених виконавчих написів визнається такими, 
що не підлягають виконанню в судовому порядку, і однією з причин того є ігнорування 
позиції боржника в процесі вчинення виконавчого напису. Однобічний процес вчинення 
виконавчого напису на основі документів та інформації, поданої тільки стягувачем без 
урахування позиції боржника, змушує боржника в майбутньому звертатися до суду для 
захисту своїх інтересів. Зваживши на викладене, актуальним убачається наукова розробка 
пропозицій, направлених на збалансування інтересів стягувача та боржника під час 
вчинення виконавчого напису з метою підвищення ефективності  такого  виду захисту 
цивільних прав.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та правозастосовним 
проблемам вчинення виконавчих написів приділялося достатньо уваги на сторінках 
юридичної літератури. Свої дослідження  процесу вчинення виконавчих написів 
присвятили багато вчених, зокрема: І. А. Алферов, Н. В. Безсмертна, Ю. В. Желіховська, 
С. Я. Фурса. Серед здобутків науковців слід відзначити й напрацювання А. С. Серветник, 
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яка ґрунтовно дослідила питання безспірності нотаріального провадження в цілому та 
безспірного характеру вчинення виконавчого напису зокрема. Вартий уваги й доробок 
І. В. Мельник, яка детально проаналізувала окремі проблемні аспекти вчинення 
виконавчих написів щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування 
державним чи комунальним майном.  

Водночас питання захисту інтересів боржника і врахування його позиції під час 
вчинення виконавчого напису залишаються поза увагою науковців, а механізми 
зменшення ризиків недобросовісності з боку стягувачів та збалансування інтересів сторін 
зобов’язань на сьогодні є недостатньо дослідженими.  

Метою статті є наукове та практичне обґрунтування пропозицій щодо способів 
захисту інтересів боржників у процесі вчинення виконавчого напису з метою підвищення 
ефективності позасудового способу захисту цивільних прав нотаріусом.  

Виклад основного матеріалу. Стаття 18 Цивільного кодексу України наділяє 
нотаріуса повноваженням здійснювати захист цивільних прав шляхом вчинення 
виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених 
законом. Отже, законодавець наділяє нотаріуса таким інструментом як виконавчий напис, 
що виступає способом захисту порушеного цивільного права.  

У ході дослідження питання захисту прав та законних інтересів боржника під час 
вчинення виконавчого напису необхідно керуватися, насамперед, Законом України «Про 
нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на 
підставі виконавчих написів нотаріусів», Законом України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні».  

Відповідно до п. 19 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», виконавчий напис є 
нотаріальною дією, що вчиняють нотаріуси. Згідно зі ст. 87 Закону України «Про 
нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси 
вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік 
документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на 
підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, передбачено порядок 
вчинення виконавчих написів. 

Відповідно до п. 1.1. згаданої глави, для стягнення грошових сум або витребування 
від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що 
встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення 
на майно на підставі виконавчих написів. 

Згідно з п. 3.2 тої ж глави безспірність заборгованості підтверджують документи, 
передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172. 

Системний аналіз законодавства, яким урегульовано процес вчинення виконавчого 
напису нотаріуса, дає підстави для висування двох взаємопов’язаних тез. 

1. Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для
нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами 
згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Це нерідко призводить до 
того, що документи, подані нотаріусу, формально відповідають Переліку документів, за 
якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі 
виконавчих написів нотаріусів, проте містять у своїй сукупності неправдиву інформацію 
щодо наявності безспірних боргових зобов`язань.  

Нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює 
прав або обов’язків учасників правовідносин, не змінює їх під час вчинення виконавчого 
напису. Виникає закономірне питання: чи може нотаріус бути впевненим, що стягувач 
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надав усі первинні документи, які, наприклад, підтверджують суму заборгованості? Під 
час здійснення виконавчого напису відповідальність за достовірність даних, документів та 
повноти їх надання повністю лежить на стягувачеві. На нашу думку, це призводить до 
зловживання недобросовісними стягувачами правом на вчинення виконавчого напису, про 
що свідчить і стала судова практика з визнання виконавчого напису таким, що не підлягає 
виконанню. У пункті 10 «Узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження 
нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ роз’яснено, що однією з об’єктивних причин 
оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про 
можливість вчинення виконавчого напису в кожному конкретному випадку. Поза увагою 
нотаріуса часто залишається те, що стягувачі, звертаючись щодо вчинення виконавчого 
напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, 
комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу [1]. 

Як справедливо зауважує Олена Демченко, у нинішній вітчизняній правовій системі 
поняття «безспірність» щодо сплати коштів, виконання боргових зобов’язань викликає 
спір якщо не по суті, то за формальними ознаками, перетворюючи формально виписану 
законодавцем норму на фікцію в реальному житті [2, с. 19].  

Як указав Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду від 21.03.2018 у 
справі № 910/5413/17, нотаріус під час вчинення виконавчого напису не встановлює права 
та обов’язки учасників правовідносин, а лише перевіряє наявність необхідних документів 
[3]. Аналогічну правову позицію висловив Верховний Суд України в постанові від 
20.05.2015 у справі № 6-158цс15.  

Стосовно висунутої тези необхідно звернути увагу на те, що за деякими видами 
стягнення заборгованості на підставі виконавчих написів нотаріусів право боржника на 
захист його інтересів забезпечується шляхом направлення йому повідомлення про 
заборгованість і необхідність її погашення та отримання боржником такого листа. На нашу 
думку, доцільним є розширення подібної практики щодо повідомлення боржника про 
конкретну суму заборгованості перед певним стягувачем до того, як стосовно цієї 
заборгованості буде вчинено виконавчий напис – як один із способів сприяння захисту 
прав боржника та зменшення ризиків визнання виконавчого напису таким, що не підлягає 
виконанню.  

Ігнорування позиції боржника в процесі вчинення виконавчого напису нотаріусом 
дає підстави для висловлення такої думки. 

Неврахування позиції боржника під час вчинення виконавчого напису, або, 
щонайменше, неінформування його про процес вчинення виконавчого напису стосовно 
нього значно підвищує ймовірність виникнення судового спору щодо оскарження 
виконавчого напису.   

2.  Відсутність обов’язку врахування позиції боржника під час вчинення 
виконавчого напису стосовно нього значно підвищує імовірність виникнення судового 
спору щодо оскарження виконавчого напису.   

Як було вже зазначено, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за 
фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним Переліком є 
підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед 
стягувачем. Тобто нотаріус вирішує питання про вчинення виконавчого напису на підставі 
документів, наданих лише однією стороною, стягувачем, і не зобов’язаний ставити 
питання та одержувати пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження 
чи спростування її безспірності. Однак подання стягувачем відповідних документів 
нотаріусу само собою ще не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як 
такого. Так, Анна Серветник у своєму дослідженні акцентує увагу, що доволі часто 
беззаперечною підставою для задоволення позову про визнання виконавчого напису 
таким, що не підлягає виконанню, стає приховування стягувачем факту розгляду спору 
між ним та боржником у судовому порядку [4, с. 38]. 
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Цікавою є позиція Верховного Суду, висловлена в Постанові від 13 жовтня 
2021 року у справі № 554/6777/17-ц, що дійсно на сьогодні чинне законодавство України 
не зобов’язує нотаріуса викликати позичальника і з’ясовувати наявність чи відсутність 
його заперечень проти вимог позикодавця. Проте право позичальника на захист його 
інтересів забезпечується шляхом направлення йому повідомлення про заборгованість та 
необхідність її погашення. Однак, ураховуючи те, що нотаріальне провадження є 
безспірним, для забезпечення такої безспірності нотаріусові бажано з’ясувати в 
позичальника наявність заперечень щодо вчинення виконавчого напису або сплати ним 
боргу. 

У нотаріальному процесі в ході стягнення боргу за нотаріально посвідченим 
договором позики (кредитним договором) на підставі виконавчого напису нотаріуса 
боржник участі не бере, а тому врахування його інтересів має забезпечуватися шляхом 
надсилання повідомлення – письмової вимоги про усунення порушення (письмове 
повідомлення про вчинення виконавчого напису). 

Системний аналіз позиції Верховного Суду дає підстави зробити такі висновки: 
 для забезпечення безспірності заборгованості бажано з’ясовувати в 

позичальника наявність заперечень стосовно вимог стягувача; 
 урахування інтересів боржника має забезпечуватися шляхом надсилання 

письмового повідомлення про вчинення виконавчого напису. 
Цілком підтримуємо висловлену позицію як таку, що необхідно взяти за основу для 

врахування інтересів боржників у процесі вчинення виконавчих написів нотаріусами.  
Для того, щоб процес вчинення виконавчого напису не перетворювався на набір 

формальних процедур, а працював як ефективний механізм захисту майнових прав та 
інтересів усіх сторін правовідносин, убачається необхідним внесення змін до регламентації 
цього процесу. При цьому необхідно враховувати специфіку вчинення виконавчого напису 
як безспірного, неюрисдикційного способу захисту цивільних прав. 

На нашу думку та з урахуванням правозастосовної практики, доцільним є введення 
обов’язку нотаріуса надсилати письмове повідомлення боржнику  про звернення стягувача 
для вчинення виконавчого напису. Таке повідомлення повинно містити: відомості про 
стягувача, інформацію щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що 
підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, відсотки тощо, копії документів, 
подані нотаріусу стягувачем для вчинення виконавчого напису, дату, до якої боржнику 
слід надати заперечення щодо заборгованості (за наявності). Нотаріус повинен установити 
дату надання відповіді боржником, враховуючи розумність строків та неприпустимість 
затягування процесу вчинення виконавчого напису. Убачаємо, що такий строк повинен 
бути не менше як 15 днів (за аналогією до строку подання відзиву) та не більше ніж 30 
днів для недопущення затягування нотаріального процесу.  

Повідомлення повинно бути здійснено належним чином або вважатися таким за 
умови, що боржник одержав або мав одержати повідомлення, але не одержав його з 
власної вини. Доказом належного здійснення повідомлення може бути, зокрема, 
повідомлення про вручення поштового відправлення з описом вкладення. Боржник, у свою 
чергу, у разі незгоди із сумою заборгованості або її наявності тощо, матиме змогу надати 
аргументовані заперечення. Такими можуть бути, зокрема, копії судових рішень, якими 
підтверджується факт розгляду спору щодо заборгованості між сторонами; розрахункові 
документи (квитанції, чеки, платіжні доручення, розписки); листування тощо. При цьому 
слід погодитися з позицією, що документами, які мають підтверджувати наявність чи 
відсутність заборгованості, а також установлювати розмір заборгованості, можуть бути 
виключно первинні документи, оформлені відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність» [6; 7, с. 25].  

У разі ж наявності аргументованих заперечень боржника – нотаріус матиме право 
відмовити у вчиненні виконавчого напису, оскільки заборгованість не буде безспірною. 
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Доцільно зауважити, що таке нововведення значно подовжить у часі процес 
вчинення виконавчого напису, однак, з іншого боку, це сприятиме більш відповідальному 
ставленню як стягувачів, так і нотаріусів до такого способу захисту цивільних прав.  

Висновки. Захист цивільних прав нотаріусом шляхом вчинення виконавчого 
напису має враховувати законні інтереси не лише стягувачів, а й боржників, 
унеможливлюючи зловживання стягувачами своїх прав.  

Аналіз правозастосовної практики свідчить про поширену проблему визнання 
виконавчих написів нотаріусів такими, що не підлягають виконанню в судовому порядку. 
Це, з одного боку, свідчить про не доброчесність стягувачів, які звертаються щодо 
вчинення виконавчого напису, та, з іншого боку, зменшує ефективність захисту цивільних 
прав нотаріусами.  

Для того щоб збалансувати інтереси боржників і стягувачів та мінімізувати 
кількість судових справ про визнанням виконавчих написів такими, що не підлягають 
виконанню, у статті запропоновано вдосконалити процес вчинення виконавчого напису. 
Установлення обов’язку нотаріуса надсилати письмове повідомлення боржнику про 
звернення стягувача для вчинення виконавчого напису забезпечить: 

1) боржнику – можливість захистити свої інтереси в процесі вчинення 
виконавчого напису, уникнення судового спору про визнання виконавчого напису таким, 
що не підлягає виконанню; 

2) нотаріусу – можливість відмови у вчиненні виконавчого напису у разі 
виявлення спору щодо зобов’язань, підвищення ефективності та дієвості захисту 
цивільних прав; 

3) стягувачу – зменшення ризику визнання виконавчого напису таким, що не 
підлягає виконанню.  

Перспективними напрямками подальших досліджень є розроблення ефективних 
механізмів позасудового захисту цивільних прав нотаріусами шляхом вчинення 
виконавчих написів зі збереженням балансу інтересів усіх сторін нотаріального процесу. 
Зокрема, актуальними вбачаються питання розширення кола зобов’язань, за якими може 
бути вчинено виконавчий напис та процес автоматизації (цифровізації) вчинення 
виконавчого напису.  
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PROTECTION OF THE INTEREST OF THE DEBTORS IN THE PROCESS OF MAKING 
NOTARIUS EXECUTIVE NOTES 

In the article, on the basis of the analysis of doctrinal sources and materials of the judicial practice, are considered issues of 
protection of debtors’ interests in notarial legal relations in relation to executing inscription execution. The analysis of law 
enforcement practice shows that the lion's share of executed writs of execution is recognized as not subject to execution in court, 
and one of the main factors is ignoring the position of the debtor in the process of making a writ of execution. The unilateral 
process of making a writ of execution, based on documents and information submitted only by the debt collector, without taking 
into account the position of the debtor, forces the debtor to further apply to the court to protect their interests. Therefore, issues of 
protection of the debtor's interests need to be resolved as soon as possible in order to prevent the violation of the rights of the 
parties. The article argues that the formalism of the process and disregard for the interests and position of the debtor in the 
execution of the writ of execution, becomes the basis for the universal recognition of the writ of execution as unenforceable. This 
significantly affects the effectiveness of extrajudicial protection of civil rights by notaries, forcing debtors to go to court to protect 
their interests. Based on the study, the authors proposed to ensure the balance of interests of the parties to the obligation in the 
process of making a writ of execution, by introducing the obligation of a notary to send a written notice to the debtor of the 
claimant to make a writ of execution. According to the authors, establishing the obligation of a notary to send a written notice to 
the debtor of the claimant's application for a writ of execution will promote a more responsible attitude of both debt collectors 
and notaries to this method of protection of civil rights. 

Key words: protection of the interest of the debtors; notarius executive notes; protection of civil rights by a notary; balance of 
interests of the debt collector and the debtor. 
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