
Роз’яснення законодавства: Відмова у відкритті виконавчого
провадження

 Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, які
стягувач отримує в органах, що прийняли рішення, та разом із заявою про відкриття виконавчого провадження пред’являє до
виконання у відповідний відділ державної виконавчої служби.

      Питання про своєчасність виконання судових рішень, що набрали законної сили має виключно важливе значення для
авторитету судової влади в державі. 

      Безперечно, завдання господарського, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства не виконується, якщо
не виконується судове рішення.

      В Україні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних, господарських, кримінальних та адміністративних
справах, а також майнових стягнень, врегульовано Законом України «Про виконавче провадження». Виконавче провадження
як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність
дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно
до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

       Розглянемо випадки обставин, при яких державний виконавець зобов’язаний відмовити у відкритті виконавчого
провадження, відповідно до приписів статті 26 Закону України «Про виконавче провадження»:

1) пропуск встановленого строку пред'явлення документів до виконання;

2) неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 17 цього Закону, та неподання заяви про відкриття виконавчого
провадження у випадках, передбачених цим  Законом;

3) якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної (юридичної) сили, крім випадків, коли
воно у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання;

4) пред'явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби не за місцем або не за підвідомчістю
виконання рішення;

5) якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;

6) невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 цього Закону;

6-1) офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

7) якщо виконавчий документ повернуто стягувачу за його заявою, крім виконавчих документів про стягнення аліментів та
інших періодичних платежів;

8) наявності інших передбачених законом обставин, що виключають здійснення виконавчого провадження.

       Про  відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих
днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого
документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом. 

      Слід підкреслити, що у разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої цієї статті,
державний виконавець роз'яснює заявникові право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали
виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність з вимогами статті 18 Закону України «Про виконавче
провадження».

      У разі відмови у відкритті виконавчого провадження  у зв’язку з офіційним оприлюдненням повідомлення про визнання
боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (пункт 6-1 частини першої статті 26 Закону України «Про
виконавче провадження»), державний виконавець у постанові зазначає найменування господарського суду, у провадженні



якого перебуває справа про банкрутство боржника, номер справи про банкрутство, а також роз’яснює стягувачу його право
звернутися до цього суду з відповідною заявою для задоволення своїх вимог під час ліквідаційної процедури спільно з
іншими кредиторами.

      Постанова державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у
десятиденний строк з дня її надходження у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

      Сподіваємось на додержання вимог законодавства про виконавче провадження при пред’явлені виконавчих документів
для організації примусового виконання.
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