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ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НОТАРІУСА ЯК ОБ’ЄКТ 
СУДОВОГО КОНТРОЛЮ

Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону та захист прав і 
законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення 
нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спря-
мована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним пра-
вам, фактам і документам, отже, повинна розглядатись як діяль-
ність публічно-правового характеру. Держава наділяє нотаріусів 
певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій і при 
цьому залишає за собою право контролю за відповідністю діяль-
ності нотаріату встановленим нею правилам. [1]

Вибір цієї теми зумовлений насамперед необхідністю різно-
стороннього вивчення адміністративного та судового контролю, 
через те що саме питання контролю недостатньо урегульоване 
чинним законодавством України. 

Судовий контроль є формою державного регулювання нота-
ріальної діяльності. Він відрізняється за суб’єктами здійснення, 
предметом контролю та формами здійснення. Предметом судового 
контролю є законність нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси (у 
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тому числі і вчинення виконавчого напису), у той час як предметом 
адміністративного контролю є організація нотаріальної діяльно-
сті. Судовий контроль здійснюють судові органи шляхом розгляду 
цивільних справ, пов’язаних з нотаріальними правовідносинами. 
Судовий контроль не може бути плановим, оскільки, виходячи з 
принципу диспозитивності, розгляд справи у суді завжди здійсню-
ється лише за зверненням зацікавленої особи.

У свою чергу принциповим для нотаріальної діяльності є кон-
троль суду за законністю вчинення виконавчих написів, оскіль-
ки тільки суд має право своїм рішенням визнавати незаконним: 
нотаріальні дії, відмову у вчиненні нотаріальної дії, нотаріально 
засвідчену угоду тощо. Безперечно, тільки суд має право визнати 
обов’язок нотаріуса відшкодувати завдану його незаконними дія-
ми шкоду. 

Стаття 50 Закону України «Про нотаріат» передбачає можли-
вість оскарження в судовому порядку нотаріальної дії або відмови 
у її вчиненні, нотаріального акта. [2] Закон ділить об’єкти судового 
оскарження в межах нотаріального процесу на три групи:

– нотаріальні дії;
– відмова у вчиненні нотаріальних дій;
– нотаріальні акти.[3]
7 лютого 2014 року на засіданні Пленуму Вищого спеціалізо-

ваного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
було обговорено та взято до відома інформацію про узагальнення 
судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій 
або відмову в їх вчиненні. 

Можливість оскарження нотаріальних дій або відмови у їх 
вчиненні забезпечує законність нотаріального провадження і за-
хист прав та інтересів учасників нотаріального процесу. Судовий 
контроль за діяльністю нотаріусів має забезпечити виправлен-
ня нотаріальних помилок, тлумачення чинного законодавства та 
сприяти дотриманню законності у сфері цивільних правовідносин, 
що виникають із вчинення нотаріальних дій [2].
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Встановлення ефективного судового забезпечення охорони й 
захисту прав і інтересів громадян є одним з пріоритетних завдань 
розвитку і побудови громадянського суспільства в Україні. Удо-
сконалення судового контролю за нотаріальною діяльністю, а саме 
судовий розгляд справ про визнання недійсними нотаріально пос-
відчених правочинів, сприятиме розвитку міжнародних відносин 
та співпраці України з іншими державами у цій сфері.

Україна, рухаючись в напрямку інтеграції до світового та єв-
ропейського співтовариства, має привести законодавство до рівня 
світових стандартів. Процеси реформування чинного законодав-
ства суттєво позначаються на організаційних формах та правових 
засадах функціонування ряду державних інституцій. Важливе міс-
це серед державних інституцій займає саме нотаріат, який в сучас-
них умовах перетворився з мало важливої інституції на впливовий 
інститут держави.

Таким чином, розглядаючи судовий контроль за законністю 
вчинення виконавчих написів в Україні можна дійти висновку, що 
при реформуванні органів нотаріату в Україні має бути викорис-
таний позитивний світовий досвід діяльності нотаріату. Реформу-
вання чинного законодавства ,яке регулює судовий розгляд справ 
про оскарження нотаріальних дій, нотаріальних актів та відмови у 
їх вчиненні, повинно бути комплексним і відповідати вимогам та 
принципам латинського нотаріату.
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