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У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та 

примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій 

органів і посадових осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень судів 

та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах 

повноважень та у спосіб, який визначено у  законодавстві [3]. 

Згідно із ст. 14 Закону «Про виконавче провадження» адвокат-

представник сторін відноситься до учасників виконавчого провадження.  

Згідно  ст. 16 Закону «Про виконавче провадження» сторони можуть 

реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або 

через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому 

провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли 

боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії особисто[3]. 

Більш досконалою формою надання юридичної допомоги є 

представництво адвоката в процесі, оскільки, як правило, громадяни не мають 

достатніх правових знань для захисту власних прав, свобод, охоронюваних 

законом інтересів, а кваліфікована допомога фахівця завжди ефективніша. 

Адвокат це особа, яка володіє спеціальними знаннями в галузі права, 

може своєчасно реагувати на необхідність забезпечення виконання по майнових 

стягненнях, опису майна боржника і накладення на нього арешту, звільнення від 

арешту, виключення майна з опису. 



Встановлюючи факт відчуження майна боржником і перевіривши 

законність угоди, адвокат може поставити перед повноважними особами 

питання про пред’явлення позову щодо визначення угоди недійсною в разі 

підозри про фіктивність такої угоди . 

Захист законних інтересів сторони у виконавчому провадженні адвокат 

може здійснювати і в інших формах: надання юридичних консультацій, 

складання заяв, клопотань, інших процесуальних документів. Особливо 

ефективним способом виконання у провадженнях про звернення стягнення на 

майно, поділ майна є укладення мирової угоди, адвокат може запропонувати 

сторонам проект угоди, яка подаватиметься до суду для подальшої перевірки та 

затвердження. 

Участь представника на завершальній стадії процесу захисту забезпечує 

повноту надання юридичної допомоги громадянам та юридичним особам, 

реалізацію прав, поновлених судовим актом чи актом іншого юрисдикційного 

органу. 

Щодо переваг фахового представництва, то загальновизнаним є той факт, 

що ведення справ потребує високої юридичної кваліфікації та досвіду. 

Адвокати, надання юридичної допомоги для яких є професійним заняттям, 

володіють спеціальними знаннями в галузі права і можуть надавати належну й 

найбільш кваліфіковану допомогу, ефективно здійснювати представництво 

сторін і у виконавчому провадженні. 

Відповідно до ч.1 ст.26 закону «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» документами, що посвідчують повноваження адвоката стосовно 

надання правової допомоги, можуть бути: 

• договір про надання правової допомоги;  

• довіреність; 

• ордер;  



• доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. 

Відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, 

повноваження представників сторін, які беруть участь у виконавчому 

провадженні, мають бути посвідчені такими документами[4]: 

 довіреністю фізичної особи; 

 довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право 

представництва юридичної особи (документом про призначення керівником 

юридичної особи тощо); 

 рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи управителем 

спадкового майна; 

 ордером, до якого обов’язково додається витяг з договору, в якому 

зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його 

прав на вчинення окремих дій; дорученням органу чи установи, що 

уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги або про 

надання правової допомоги. 

Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути 

оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. Оригінали 

документів або належним чином засвідчені їх копії долучаються до 

матеріалів виконавчого провадження. Після пересвідчення наявності у 

представника належним чином оформленої довіреності оригінал такої 

довіреності у разі потреби повертається представникові сторони виконавчого 

провадження. 

У випадку реалізації стороною виконавчого провадження права на 

пред’явлення виконавчого документа на виконання, подання заяви про 

повернення без виконання виконавчого документа, отримання присудженого 

майна чи стягнутих сум через представника виконавець перевіряє, чи 



обумовлені у довіреності повноваження представника на здійснення 

таких дій. 

У разі реалізації стороною виконавчого провадження права на 

оскарження дій державного виконавця та інших посадових осіб органів 

державної виконавчої служби через представника таке повноваження 

представника має бути обумовлено в довіреності. 
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