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ВЕРХОВНИЙ СУД ВИСЛОВИВ ПРАВОВУ ПОЗИЦІЮ З ПРИВОДУ ВІДМОВИ 

ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ У ВІДКРИТТІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Верховний Суд України 25 червня 2014 року виніс постанову у справі № 6-

62цс14 стосовно оскарження постанови державного виконавця про відмову у 

відкритті виконавчого провадження з підстав відсутності в судовому наказі 

ідентифікаційного номера боржника (надалі – Постанова). Підставою для 

перегляду даної справи стало неоднакове застосування судом касаційної інстанції 

одних і тих самих норм матеріального права, а саме ст. 18 (вимоги до виконавчого 

документа) та ст. 26 (підстави для відмови у відкритті виконавчого провадження) 

Закону України «Про виконавче провадження» (надалі – Закону), що потягло 

ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах. 

При винесенні Постанови Верховний Суд звернувся до системного та 

телеологічного аналізу положень Закону і з’ясував, що ч. 1 ст. 18 Закону містить 

вимоги до виконавчого документа, у якому, зокрема, має бути зазначено й 

індивідуальний ідентифікаційний номер боржника (фізичної особи). Відповідно 

до п. 6 ч. 1 ст. 26 цього Закону у разі невідповідності змісту виконавчого листа 

вимогам ст. 18 державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого 

провадження. В той же час п. 3 ч. 3 ст. 11 Закону надає право державному 

виконавцю при здійсненні виконавчого провадження з метою захисту інтересів 

стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових 

осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення 

виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі й 

конфіденційну. Отже, обов’язок з’ясувати такі дані як ідентифікаційний номер 

боржника покладений на державного виконавця безпосередньо Законом. Звідси 

випливає, що відсутність у виконавчому листі ідентифікаційного номера 

боржника не може бути підставою для відмови державним виконавцем у 

відкритті виконавчого провадження.  

Варто відзначити, що такий висновок Верховного Суду абсолютно 

суголосний духові справедливості, на якій, по ідеї, має ґрунтуватися право як 

таке, оскільки стороні, на користь якої винесено судове рішення (стягувачеві), і 

на користь якої боржник має виконати зобов’язання, яке підтверджено у такому 

судовому рішенні, не може бути відмовлено у виконанні рішення суду з таких 

підстав як відсутність певних реквізитів у виконавчому документі. В 

протилежному випадку це означатиме фактичну відмову стягувачеві у 

правосудді, адже кому потрібне судове рішення за умови неможливості його 

виконання?         

Правова позиція Верховного Суду, висловлена у Постанові, свідчить, на наш 

погляд, про те, що у разі суперечностей або неузгодженостей між різними 
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положеннями Закону, «перевагу», якщо можна так висловитися, мають ті, що 

тлумачаться на користь більш «вразливої» сторони, у даному випадку – стягувача 

(кредитора), що пов’язано із правовою природою виконавчого процесу, де 

стороною, яка прагне ухилитися від виконання своїх зобов’язань, традиційно є 

боржник. Хочеться сподіватися, що Постанова сприятиме меншій 

формалізованості виконавчого процесу, адже практика засвідчує, що державні 

виконавці дуже часто тільки й шукають приводів, або відмовити у відкритті 

виконавчого провадження або, навпаки, скоріше його закрити.       

В силу положень Цивільного процесуального кодексу (ст. 3607), 

Господарського процесуального кодексу (ст. 11128) та Кодексу адміністративного 

судочинства (ст. 2442) ця Постанова, як й інші рішення Верховного Суду України, 

носить обов’язковий характер для всіх суб’єктів владних повноважень та для всіх 

судів України. Ця обов’язковість виражається, зокрема, в тому, що суди повинні 

привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду 

України. Через це можна очікувати, що Постанова дійсно відіграватиме роль свого 

роду прецедента і в перспективі підійме рівень ефективності виконання судових 

рішень, яке на сьогодні, за словами голови Державної виконавчої служби України 

Дмитра Сторожука, складає лише 30%.      

 

 

 

 

Катерина Цірат, 

помічник адвоката 

 

 

 
Усі питання, пропозиції та коментарі, пов’язані з сервісом DeveLAWpment™, Ви можете 

надсилати електронною поштою за допомогою вкладки «Контакти».   

З усіх питань правового характеру звертайтеся, будь ласка, до будь-кого з партнерів 

юридичної фірми «Юрзовнішсервіс».  
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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:  

Матеріали, представлені в «Юридичних оцінках», призначені виключно для інформаційних 

цілей та не можуть вважатися професійною юридичною чи економічною консультацією. Будь 

ласка, зверніть увагу, що кожне повідомлення чи нарис, що міститься в «Юридичних оцінках», 

стосується виключно правових подій та/або законодавчих змін, що мають місце на час 

розміщення матеріалів, і не може бути використане з метою тлумачення подій та змін минулого, 
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