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ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТЯГНЕННЯ 
АЛІМЕНТІВ ЗА ДОГОВОРОМ

Чинний СК України (далі СКУ) передбачає дві процедури стягнення 
аліментів: судову та позасудову, на що звертає увагу Пленум Верховного 
Суду України. Так у п. 16 Постанови ПВСУ «Про застосування судами окре-
мих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, 
материнства та стягнення аліментів» зазначається, що у разі невиконання 
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батьком (матір’ю) свого обов’язку за договором, стягнення аліментів здій-
снюється не за судовим рішенням, а на підставі виконавчого напису нотарі-
усу органом державної виконавчої служби. Укладення аліментного договору 
є підставою для відмови у задоволенні позову про стягнення аліментів на 
підставі рішення суду, про що свідчить й судова практика. Так, Апеляційний 
суд м. Києва, розглядаючи апеляційну скаргу, зазначив, що враховуючи на-
явність чинного договору про сплату аліментів, відповідач зобов’язаний 
сплачувати аліменти на підставі цього договору, у визначеному ним розмірі. 
Ґрунтуючись на цьому, колегія судів вважає, що підстави для стягнення 
аліментів за рішенням суду відсутні (рішення Апеляційного суду м. Києва 
№ 22-ц/796/1138/2014). 

Взаємовиключний характер цих двох процедур є цілком обґрунтованим, 
так як передбачає альтернативні моделі стягнення аліментів. Суб’єкти алі-
ментних правовідносин самостійно обирають ту модель, яка відповідає їх 
інтересам. Судовий порядок стягнення аліментів витримав випробування 
часом й насьогодні має більш значний авторитет, ніж договірна модель, яка 
є новою для правової системи України. Але саме позасудовий порядок ви-
значення та стягнення аліментів об’єктивно повинен мати найбільший прі-
оритет й застосовуватися як загальна модель. У цьому заінтересовані й сто-
рони аліментного договору, й держава. Зацікавленість суб’єктів заснована 
на можливості визначення розміру та порядку сплати аліментів за домовле-
ністю сторін. Сторони вільні в праві визначення розміру аліментів. Єдиним 
обмеженням є імперативно визначений мінімальний розмір аліментів на 
дитину, якого необхідно дотримуватися при укладанні аліментного догово-
ру. Суд же визначає розмір аліментів згідно із законом (ст. 182–184 СКУ). 
Інтерес же держави виражається в тому, що поширення у суспільстві алі-
ментних договорів, зніме навантаження на суди, що є особливо актуальним 
у зв’язку зі значною питомою вагою справ цієї категорії у судовій практиці. 

Таким чином, держава повинна прагнути до створення найбільш дієвих 
механізмів більш широкого використання саме договірних моделей у сфері 
стягнення аліментів, в тому числі й шляхом вдосконалення інституту алі-
ментного договору. Слід зазначити, що останнім часом здійснена серйозна 
робота щодо удосконалення цього інституту шляхом внесення істотних змін 
до законодавства, яке визначає відповідальність платника аліментів за неви-
конання свого обов’язку. В результаті до публічно-правової та сімейно-пра-
вової відповідальності зараз можуть бути притягнуті не лише ті платники, 
які за рішенням суду повинні сплачувати аліменти, але й ті, аліментний 
обов’язок яких визначений у аліментному договорі. Такі зміни носять цілком 
позитивний характер, й не можуть викликати будь-яких серйозних критичних 
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зауважень. Наступним же кроком в удосконаленні інституту аліментного 
договору повинне бути реформування механізму стягнення аліментів у по-
засудовому порядку. Невдосконаленість дієвих механізмів позасудового 
стягнення аліментів за аліментним договором й є основною причиною 
низького рівня його поширення. 

Основною особливістю стягнення аліментів за аліментним договором 
є те, що у разі невиконання платником аліментів свого обов’язку за догово-
ром, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису 
нотаріуса ( ст. 78, ч. 2 ст. 189 СКУ). Саме можливість позасудового стягнен-
ня аліментів за договором визнається у науці як основна гарантія та пере-
вага укладення аліментного договору, яка допомагає швидко та без додатко-
вих грошових витрат стягнути аліменти з боржника. Але, насправді, стяг-
нення аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса має деякі 
підводні камені. 

Насамперед, у законодавстві не передбачені ефективні гарантії отриман-
ня виконавчого напису нотаріуса на аліментному договорі. Вчинення ви-
конавчого напису нотаріуса здійснюється за загальними правилами. Відпо-
відно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі 
написи при двох умовах: по-перше, якщо подані документи підтверджують 
безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед 
стягувачом; по-друге, якщо з дня виникнення права вимоги минуло не біль-
ше трьох років. При цьому, як зазначив ВГСУ у рішенні від 07.09.16 у спра-
ві № 910/32719/15 при вчиненні виконавчого напису нотаріус не перевіряє 
безспірність заборгованості перед кредитором, а перевіряє лише наявність 
пакету документів згідно переліку та факт надіслання вимоги боржнику». 
Згідно з Постановою КМУ № 1172 від 29.06.1999 для одержання виконавчо-
го напису подаються а) оригінал нотаріально посвідченого договору; б) до-
кументи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та вста-
новлюють прострочення виконання зобов’язання. Нажаль у названій По-
станові відсутні спеціальні правила щодо пакету документів, які необхідні 
для одержання виконавчого напису на аліментному договорі. Саме тому, при 
складанні тексту аліментного договору необхідно значну увагу приділяти 
опису механізму виконання аліментного обов’язку, тобто чітко зазначати 
дату сплати аліментів, після спливу якої платник буде вважатися таким, який 
прострочив виконання, а також засіб виконання аліментного обов’язку (за-
рахування на конкретний банківський рахунок, грошовий переказ тощо). 
Доцільним є у тесті аліментного договору вказати при наявності яких до-
кументів нотаріус має право вчинити виконавчий напис. Крім того, у тексті 
аліментного договору необхідно зазначити розмір неустойки, яку 
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зобов’язаний сплатити платник аліментів у разі прострочки виконання, так 
як згідно з п. 6. 2. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України неустойка включається до виконавчого напису, якщо це передбаче-
но умовами договору. 

Такий підхід до складання тексту аліментного договору мінімізує ви-
падки відмови нотаріуса у вчиненні виконавчого напису й створить сприят-
ливі умови для реалізації тих гарантій, які надаються державою при укла-
денні аліментного договору – примусове стягнення аліментів у позасудово-
му порядку у разі його порушення. 

На жаль сьогодні ці гарантії не працюють, про що свідчить й судова 
практика. З одного боку, непоодинокі випадки, коли отримувач аліментів 
звертається до суду з позовом про стягнення заборгованості за аліментним 
договором у зв’язку з відмовою нотаріуса у вчиненні виконавчого напису. 
Так, наприклад, в рішенні Апеляційного суду м. Києва зазначається, що у разі 
відмови нотаріуса у здійсненні виконавчого напису є правові підстави для 
стягнення заборгованості за договором на підставі рішення суду. В рішенні 
суду не вказуються підстави відмови нотаріуса у вчиненні виконавчого на-
пису, але можна з впевненістю припустити, що відмова скоріш за все ви-
кликана неможливістю підтвердити або безспірність або прострочку забор-
гованості. Крім того, в деяких судових справах зазначається, що зі слів по-
зивача він звертався до нотаріусу за вчиненням виконавчого напису, але 
отримав усну відмову, а тому вимушений звернутися до суду з вимогою про 
стягнення заборгованості за аліментним договором. 

Існують непоодинокі випадки, коли позивач звертається до суду з по-
зовом про стягнення заборгованості за аліментним договором, не звер-
нувшись попередньо за вчиненням виконавчого напису до нотаріуса 
й суди найчастіше задовольняють такі позовні вимоги. Однак таку прак-
тику навряд чи можна визнати позитивною. Необхідно підтримати по-
зицію тих судів, які відмолюють позивачеві у задоволенні позову про 
стягнення заборгованості за аліментним договором у зв’язку з істотним 
його порушенням на підставі того, що позивач попередньо не звертався 
до нотаріуса за безспірним стягненням. Так, наприклад, заслуговує уваги 
рішення Камінь-Каширський районий суду Волинської області, в якому 
суд відмовив у задоволенні позову про стягнення заборгованості за алі-
ментами, зазначивши, що оскільки укладенням аліментного договору 
сторони вже пов’язані зобов’язанням з надання аліментів, для таких осіб 
встановлений спеціальний порядок виконання договору і стягнення алі-
ментів (рішення Камінь-Каширського районного суду Волинської облас-
ті № 157/661/16-ц). 
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Навряд чи можна погодитися й з такою практикою, коли позивач у ви-
падку порушення умов аліментного договору обирає такий засіб захисту як 
його розірвання згідно з ч. 2 ст. 652 ЦКУ й суди масово задовольняють такі 
позовні вимоги. Одночасно з такої вимогою до предмету позову включаєть-
ся також й вимога про стягнення аліментів. Єдиною метою такого звернен-
ня є зміна порядку стягнення аліментів, що свідчить про неефективність 
позасудового порядку, заради якого й повинні укладатися аліментні догово-
ри. При розгляді таких справ суди також не прагнуть з’ясувати чи спробував 
позивач звернутися до нотаріуса з вимогою про вчинення виконавчого на-
пису. 

Вважаю, що основним засобом захисту у разі порушення умов алімент-
ного договору, необхідно визнати звернення до нотаріуса за вчиненням ви-
конавчого напису. Й лише у разі відмови нотаріуса у здійсненні цієї дії, 
отримувач аліментів отримує право на звернення до суду. 

У той же час, можливість відмови нотаріуса у вчиненні виконавчого 
напису, позбавляє аліментний договір тих переваг, які він повинен мати по-
рівняно з судовим порядком стягнення аліментів. У цьому зв’язку корисним 
буде досвід правових систем інших держав, в яких нотаріально посвідчений 
аліментний договір має силу виконавчого листа й у разі невиконання плат-
ником аліментів свого обов’язку, отримувач аліментів має право безпосе-
редньо передати аліментний договір до виконання. Така модель ускладнює 
процедуру укладення аліментного договору, оскільки потребує включення 
до його змісту всіх реквізитів, які закон вимагає до виконавчого листа. Але 
в подальшому аліментний договір набуває найвищих гарантій у разі його 
невиконання, що виключає проміжну ланку (нотаріуса) між кредитором та 
виконавчим органом, тим самим сприяючи підвищенню авторитету алімент-
ного договору й дійсно надає реальну можливість розглядати його як аль-
тернативну процедуру визначення та стягнення аліментів. 

Інша немаловажна обставина, яка перешкоджає широкому застосуванню 
аліментного договору, є надзвичайно високий розмір державного мита, яке 
сторони повинні сплачувати за нотаріальне посвідчення договору. Згідно з 
п. 3 ч. 1. ст. 5 Закону «Про судовий збір» позивачі звільняються від сплати 
судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях у справах 
про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат 
на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, 
індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі 
подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів. Суб’єкти 
ж, які звернулися до нотаріуса за нотаріальним посвідченням аліментного 
договору повинні сплатити державне мито в розмірі 1 % від суми договору, 
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але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Нотарі-
альна практика йде таким шляхом, що сума аліментного договору склада-
ється із сукупного розміру аліментів, який платник зобов’язаний сплатити 
протягом всього строку його чинності.

Велика сума державного мита й відсутність ефективних гарантій поза-
судового стягнення аліментів є основними факторами, які гальмують процес 
поширення аліментних договорів. Особливо на фоні появи спрощеної про-
цедури стягнення аліментів шляхом видачі судового наказу. 

Спасибо І. А.,
канд. юрид. наук, доцент

кафедри цивільного права № 2
Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

ДЕЩО ПРО ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДАННЯ МАЙНА 
ЗА ДОГОВОРОМ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ 
НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Нотаріальне посвідчення договору вимагається в певних випадках, по-
значених в законі. Утім, сторони можуть посвідчити будь-який договір но-
таріально (ч. 1 ст. 209 ЦК). Крім того, наскільки припустиме нехтування 
traditio у разі нотаріального посвідчення договору і чим викликаний пріори-
тет другого перед першим у цих випадках? На наш погляд, аргументи на 
користь такого підходу відсутні на відміну від аргументів щодо дійсності 
правочину. Звичайно, дійсність правочину і укладеність договору мають бути 
насамперед пов’язані з моментом його нотаріального посвідчення, бо це 
зумовлено функціями нотаріату. 

Нічого подібного немає при встановленні моменту набуття права влас-
ності. Гадаємо, що тут сенс полягає не в самому факті нотаріального по-
свідчення, а у зв’язаному з цим посвідченням фактом укладення договору. 
Чи є в такому разі жорсткий зв’язок між укладенням договору і моментом 
виникнення права власності у набувача? Такого зв’язку не простежується.

І тому наступне, що має значення при цьому, – це з’ясування того, чи 
імперативною є норма ч.3 ст.334 ЦК і чи є перешкоди або підстави встано-
вити в договорі інший момент набуття права власності.

В науці цивільного права висловлено думку згідно з якою ч. ч. 3 та 4 
ст. 334 ЦК є імперативними нормами, а раз так, то сторони не можуть на 
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