Виконавче право
Анотація дисципліни
Курс «Виконавче право» включає до себе поняття про предмет, систему
виконавчого провадження, його джерела, моделі виконавчого провадження, принципи
виконавчого провадження, органи виконавчого провадження, суб’єктів, процесуальну
форму, роль суду у виконавчому провадженні, порядок звернення стягнення на майно,
порядок виконання рішень у немайнових спорах, документування виконавчого
провадження тощо.
Мета дисципліни формування у студентів – майбутніх працівників органів
Державної виконавчої служби правильного розуміння сутності діяльності щодо виконання
рішень судів та інших юрисдикційних органів, що не можливо зробити без глибоких знань
теорії виконавчого процесу, його співвідношення із виконавчим процесуальним правом та
виконавчою процедурою.
Завданням є засвоєння студентами порядку виконання судових рішень,
ознайомлення з можливими ускладненнями у ході виконання рішень та можливості для їх
подолання.
Предметом вивчення є порядок виконання судових рішень та рішень інших
юрисдикційних органів, які відповідно до закону підлягають примусовому виконанню.
Об’єктом є законодавство, що регулює порядок виконання та визначає
компетенцію органів, які здійснюють примусове виконання.
Місце дисципліни в освітньому процесі підготовки магістрів: дисципліна базується
на знанні цивільного процесуального права, порядку здійснення адміністративного
судочинства.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни магістрант повинен
Знати:
 процедуру та структуру стадій здійснення виконавчого провадження;
 основні нормативні акти що регулюють діяльність державного виконавця;
 правила підготовки процесуальних документів в процедурі примусового
виконання;
 нормативні документи, що регулюють інформаційно-технічний супровід
виконавчого провадження;
 правила ведення ЄДРВП;
 специфіку виконання рішень іноземних судів;
 порядок процесуальної взаємодії з судовими та правоохоронними органами.
Вміти:
 дотримуватися вимог чинного законодавства при виконанні рішень судів та інших
юрисдикційних органів України, рішень іноземних судів та арбітражів, рішень
Європейського суду з прав людини;
 надати належну правову оцінку документам, що подаються для відкриття
виконавчого провадження та відповідність їх вимогам законодавства;
 здійснювати виконавче провадження з урахуванням стадійності виконавчого
процесу та процедурних правил;
 фіксувати у процесуальних актах хід виконавчого провадження, його ускладнення;
 дотримуватись правил єдиної виконавчої процесуальної форми при виконанні
рішень судів та інших юрисдикційних органів та її фіксації у виконавчих
документах;
 аналізувати норми виконавчого права та процесу; складати процесуальні
документи, які виходять від керівника державної виконавчої служби та
безпосередньо від державного виконавця;

 аналізувати виконавчі документи та інші процесуальні акти, які складені особами з
метою встановлення у них недоліків та вирішення питання про можливість на
підставі таких документів відкривати виконавче провадження чи вчиняти
виконавчі дії.
Зміст дисципліни.
Тема 1. Виконавче провадження у структурі судочинства.
Тема 2. Суб’єкти виконавчого провадження.
Тема 3. Стадії виконавчого провадження.
Тема 4. Звернення стягнення на майно боржника.
Тема 5. Звернення стягнення на доходи фізичної особи. Виконання рішення у
немайнових справах
Тема 6. Гарантії захисту прав учасників виконавчого провадження
Викладацький склад
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