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ПРОБЛЕМИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ У ВИКОНАВЧОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ, ІНШОЇ 
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ.

Оскарження рішень, дій, бездіяльності виконавця:

- до суду:

1) в порядку подання скарги (відповідно до положень ЦПК України, ГПК 

України),

2) в порядку подання позову (відповідно до положень КАС України).

- до керівника відповідного органу ДВС – лише, якщо рішення 

виконується держаним виконавцем.



Оскарження до суду рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої

посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

1.1. В порядку розділу VII ЦПК України, розділу VI ГПК України скаргу можуть подати

виключно боржник та стягувач і виключно якщо у виконавчому провадженні виконується

судове рішення, ухвалене в порядку ЦПК України, ГПК України.

1.2. Учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця)

та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до

адміністративного суду в порядку ст. 287 КАС України із позовною заявою, якщо вважають, що

рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу

державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи

інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень,

дій чи бездіяльності таких осіб.



1.3. Оскарження рішень, дій, бездіяльності, державного виконавця, інших посадових осіб органу

ДВС, приватного виконавця в порядку адміністративного судочинства регулюються положеннями

КАС України.

1.4. В порядку розділу VII ЦПК України, розділу VI ГПК України скарга подається до суду, який

розглянув справу як суд першої інстанції впродовж 10 днів, а у разі оскарження постанови про

відкладення провадження виконавчих дій – впродовж 3 днів, з дня, коли особа дізналася або

повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод.

1.5. Скарга розглядається в судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного

виконавця або іншої посадової особи органу ДВС чи приватного виконавця, рішення, дія чи

бездіяльність яких оскаржуються

1.6. За результатами розгляду скарги суд виносить ухвалу.



2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи
органу державної виконавчої служби до керівника відповідного органу державної виконавчої
служби.

2.1. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені стягувачем та
іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому
безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника
відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до
керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

2.2. Оскарження здійснюється шляхом подання скарги, яка має бути подана протягом 10 робочих
днів (а якщо оскражуєтсья рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій – 3
робочих днів) з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод
чи законних інтересів.

2.3. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при
здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має
право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або
інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним
виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому
ЗУ «Про виконавче провадження».


