
Оскарження Д1Й державного виконавця в судовому порядку 

Головне територ1альне управл1ння юстицп у Донецьк1Й областГ 
роз'яснюе, як учасники виконавчого провадження можуть оскаржити ди 
державного виконавця в судому порядку. 

Завершальною стад1ею судового розгляду справ е виконавче 
провадження, за правилами якого зд1йснюеться примусове виконання ршень 
суду та 1НШИХ орган1в. Якщо учасники виконавчого провадження вважають, 
що Д1ЯМИ чи р1шеннями державного виконавця в його переб1гу порушуються 
IX права та законн! 1нтереси, вони мають право оскаржити дп такого 
дер авного виконавця в суд1. Наведемо певн! приклади. 

Перша стад1я виконавчого провадження - це прийнягтя виконавчого 
документу, наприклад, виконавчого листа, виданого судом, до виконання. 
Як' до державний виконавець з'ясуе наявнкть перешкод для примусового 
виконання р1шення, то в1н мае повернути стягувачу виконавчий документ без 
прийняття до виконання 1 над1слати в1дпов1дне пов1домлення. Такими 
перешкодами може бути, наприклад, пропуск строку для пред'явлення 
виконавчого документу, визнання боржника банкрутом, пред'явлення 
виконавчого документа не за мкцем виконання р1шення тощо. У раз1, якщо 
стягувач не згоден з поверненням виконавчого документу без прийняття до 
виконання, ;снуе можлив1Сть звернутись до суду 3 оскарженням таких Д1Й 
державного виконавця. 

Аналопчн! правила стосуються 1 1нших д1й державного виконавця: 
зуп' нення або в1дкладення виконавчих д1й, зак1нчення виконавчого 
прс адження, визначення вартост! майна боржника, на яке звернено 
СТЯ1 нення тощо. 

Законом «Про виконавче провадження» передбачен! певн! Д11 
державного виконавця, вплинути на результат яких можливо взагал! лише в 
судовому порядку. 

Одним 13 Д1евих заход1в примусового виконання, який може привести 
до реального виконання р1шення, залишасться накладення арешту на майно 
боржника та оголошення заборони на його в1дчуження. Тому ц1лком 
зрозум1ло, що закон утруднюе процедуру зняття арешту з майна, якщо вш 
вже був застосований державним виконавцем. Право зняти арешт з майна 
боржника, коли р1шення ще не виконане у повному обсяз!, надане 
начальнику В1дд1лу державно! виконавчоГ служби лише у випадку виявлення 
пор'шення порядку накладення такого арешту, встановленого Законом 
Ую Гни «Про виконавче провадження». У вс1х 1нших випадках необх1дний 
суд-.вий розгляд. Так, особа, яка вважае, що майно, на яке накладено арешт, 
належить 'Гй, а не боржников!, може звернутися до суду з позовом про 
ви: дання права власност! на це майно 1 про зняття з нього арешту. 
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