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Соломахіна Олена Миколаївна
старший викладач кафедри цивільного процесу 

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА СТОРІН 
У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Актуальність. Конституцією України не лише визначене 
широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх 
реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктив-
них прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному 
здійсненню права особи на судовий захист значною мірою спри-
яє юридична допомога, у тому числі і у формі представництва. 
Інституи процесуального представництва у виконавчому процесі 
є недостатньо розробленим та потребує додаткової уваги. Через 
відсутність законодавчого визначеного поняття процесуального 
представництва у виконавчому процесі є дискусійним, визначен-
ню також підлягають такі аспекти процесуального представни-
цтва у виконавчому процесі, як зміст, ознаки та види процесуаль-
ного представництва тощо.

Метою написання тез є розкриття поняття представництва у 
виконавчому провадженні, визначення його змісту, ознак та видів 
процесуального представництва на основі аналізу норм чинного 
законодавства.

Дослідженню питань визначення поняття процесуального 
представництва при виконанні судових рішень приділяли увагу 
такі науковці-правники: А.А. Єрошенко, Я.П. Зейкан, С.Я. Фурса, 
С.В. Шербак та інші.

Процесуальне представництво у виконавчому процесі – це 
правовідносини, з огляду на які одна особа сприяє реалізації прав, 
свобод та інтересів іншої особи при примусовому виконанні рі-
шень судів та інших юрисдикційних органів та здійснює від її іме-
ні та в її інтересах процесуальні дії в межах наданих повноважень.
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Аналіз змісту процесуального представництва дає можли-
вість окреслити такі ознаки процесуального представництва у ви-
конавчому процесі:

1) метою процесуального представництва у виконавчому про-
цесі є сприяння реалізації права стягувача на примусове виконан-
ня виконавчого документа або здійснення від імені боржника його 
процесуальних повноважень;

2) особиста участь фізичної особи у виконавчому процесі не 
позбавляє її права мати представника, тобто представник у вико-
навчому процесі може як повністю заміняти собою сторону вико-
навчого провадження, так і брати участь разом з нею;

3) представники сторін мають функціональну (процесуальну) 
заінтересованість у результатах виконання, тобто вони заінтере-
совані у здійсненні захисту прав та інтересів стягувача або борж-
ника;

4) представник може діяти лише в межах наданих йому по-
вноважень, оформлених належним чином;

5) правові наслідки процесуальних дій представника поши-
рюються на особу, яку він представляє.

Сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у вико-
навчому процесі самостійно або через представників. Разом з тим 
положення ч. 1 ст. 16 Закону України «Про виконавче проваджен-
ня» містить обмеження можливостей використання представниц-
тва фізичної особи у виконавчому провадженні, якщо за виконав-
чим документом боржник зобов’язаний вчинити певні дії особисто 
(наприклад, принести вибачення стягувачеві). У таких випадках 
боржник – фізична особа зобов’язаний особисто вчинити виконав-
чі дії з метою реалізації вимог виконавчого документа.

Представник має самостійний процесуальний статус, згідно 
з яким наділяється комплексом процесуальних прав та обов’язків.

Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійс-
нюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які 
діють у межах повноважень, наданих їм законом або через пред-
ставників юридичної особи (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про вико-
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навче провадження»). Виходячи з цього, необхідно відокремлюва-
ти участь у виконавчому процесі самої юридичної особи від участі 
представників юридичної особи. При цьому участь у виконавчому 
провадженні керівника, посадової особи або органів управління 
юридичної особи означатиме участь у виконавчому процесі самої 
юридичної особи, адже за правилами ст. 92 ЦК України юридична 
особа набуває цивільних прав та обов’язків та здійснює їх через 
свої органи. З огляду на те, що юридична особа та орган юридичної 
особи представляють собою єдиний суб’єкт права, органи управ-
ління юридичної особи не є її процесуальними представниками у 
виконавчому процесі.

Процесуальні дії керівників або посадових осіб юридичної 
особи необхідно розцінювати у виконавчому провадженні як дії 
самої юридичної особи, а не її представника, що дозволяє їм діяти 
в процесі без спеціального оформлення повноважень на підставі 
документів, що посвідчують їх службове становище (службове по-
свідчення, наказ про призначення на посаду тощо).Представляти 
юридичних осіб у виконавчому процесі можуть юрисконсульти, 
інші працівники юридичних осіб, а у разі необхідності надання 
юридичній особі кваліфікованої юридичної допомоги – адвокати 
або інші фахівці в галузі права.

Державу представляють відповідні органи державної влади 
в межах їх компетенції через свого представника. Відповідно до 
ст. 170 ЦК України держава набуває і здійснює цивільні права та 
обов’язки через органи державної влади у межах їхньої компетен-
ції, встановленої законом. Органи державної влади, як правило, ма-
ють статус юридичної особи, тому питання щодо представництва 
держави у виконавчому процесі має вирішуватися за загальними 
правилами представництва юридичних осіб, враховуючи здійснен-
ня виконавчо-розпорядчої діяльності відповідного органу.

За загальним правилом, представником у виконавчому про-
цесі може бути адвокат або будь-яка інша особа, яка досягла по-
вноліття, має процесуальну дієздатність, належно посвідчені пов-
новаження на здійснення представництва у виконавчому процесі. 
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Одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої 
сторони (стягувача та боржника).

Ст. 17 Закону України про виконавче провадження визна-
чає осіб, які не можуть бути представниками у виконавчому про-
вадженні:

1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2) судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, які про-

вадять оперативно-розшукову діяльність, експерти, спеціалісти, 
перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарю-
вання, які діють як учасники цього виконавчого провадження, ви-
конавці та помічники приватних виконавців, крім випадків, коли 
вони діють як законні представники або уповноважені особи від-
повідного органу, що є стороною виконавчого провадження;

3) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснюва-
ти представництво.

Залежно від підстав виникнення у виконавчому процесі не-
обхідно розрізняти законне та добровільне (договірне) представ-
ництво.

Законне представництво виникає на підставі закону, адміні-
стративного чи судового акта на підставі таких фактів, як похо-
дження дітей від батьків, усиновлення, встановлення опіки або 
піклування тощо. Законні представники захищають права та інте-
реси у виконавчому процесі таких осіб:

– малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також не-
повнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років – їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники 
чи інші особи, визначені законом (патронажні вихователі, 
орган опіки та піклування):

– фізичних осіб, визнаних судом недієздатними або обмеже-
но дієздатними – їх опікуни або піклувальники;

– фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми – опі-
кун (управитель) їх майна; 

– спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, 
якщо спадщина ще ніким не прийнята – виконавець за-
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повіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони 
спадкового майна.

Добровільне (договірне) представництво виникає на підставі 
волевиявлення представника та особи, яку він представляє за дого-
вором доручення, договором про надання правової допомоги (ад-
вокат, будь-який громадянин),трудового договору (юрисконсульт 
або будь- який працівник юридичної особи). Найбільш поширеним 
видом добровільного представництва є представництво, що здійс-
нюється адвокатами та іншими фахівцями в галузі права.

Можна виділити дві форми участі адвоката у виконавчому 
процесі: як продовження процесуального представництвау ци-
вільному (адміністративному, господарському) процесі, де адвокат 
здійснював представництво інтересів позивача або відповідача 
(третьої особи); як безпосередня участь адвоката лише в процесі 
вчинення виконавчих дій у державній виконавчій службі.

Повноваження представників за своїм змістом ділять на за-
гальні та спеціальні.

Загальні повноваження – це такі юридичні дії, які представник 
може вчиняти незалежно від того, чи зазначені вони у довіреності. 
Представникисторін виконавчого процесу право мають право оз-
найомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити 
з них виписки, знімати копії, заявляти відводи, подавати додаткові 
матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні вико-
навчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої 
доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконав-
чого провадження та інші повноваження.

Спеціальні повноваження – повноваження, які представник 
здійснювати лише при обумовленні їх у довіреності. До числа спе-
ціальних повноважень можна віднести: право на пред’явлення ви-
конавчого документа до виконання, подання заяви про повернення 
без виконання виконавчого документа, оскарження дій державного 
виконавця та інших посадових осіб органів ДВС, отримання при-
судженого майна чи стягнутих сум. Необхідно також віднести до 
спеціальних повноважень представника право на укладення миро-
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вої угоди у виконавчому процесі, що є одним із розпорядчих прав 
та безпосередньо впливає на завершення виконавчого процесу.

Повноваження представників відповідно до законодавства 
підтверджуються ордером, дорученням органу чи установи, що 
уповноважені законом на надання безоплатної правової допомо-
ги, або договором про надання правової допомоги,а повноваження 
представника юридичної особи у виконавчому провадженні мо-
жуть бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою від-
повідно до закону. Проте відсутні положення щодо документів, що 
посвідчують повноваження законних представників.

Підводячи підсумки, слід констатувати, що представництво 
у виконавчому провадженні можна розглядати як самостійний 
інститут виконавчого процесу, що має власну мету, суб’єктивний 
склад. Також представництво характеризується окремим видом 
правовідносин, що виникають між представником та особою, 
представництво інтересів якої здійснюється, а також спеціальни-
ми підставами виникнення цих правовідносин. Сучасні тенденції 
визначення поняття цивільно- процесуального представництва ви-
діляють його через правовідношення, га підставі якого одна особа 
здійснює в межах наданих йому повноважень процесуальні дії від 
імені та в інтересах іншої особи або через процесуальну діяльність 
представника, як сукупність процесуальних дій вчинених від імені 
іншої особи, або як спосіб захисту інтересів інших осіб, шляхом 
надання правової допомоги.
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