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                                                                                                          44-с/219/22/2013

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

У Х В А Л А

           29 липня 2013 року                                                                       м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

          головуючого судді                               Решетняк І.В.,

при секретарі                                        Дубаніній О.В.,

за участю:

представника скаржника                     ОСОБА_1,

державного виконавця                     не з'явився,

стягувача                                         не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Артемівську 
Донецької області скаргу ОСОБА_2 на дії державного виконавця відділу ДВС 
Артемівського міськрайонного управління юстиції та державного виконавця 
відділу ДВС Дарницького районного управління юстиції у м. Києві,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2  звернувся  до  Артемівського  міськрайонного  суду  Донецької  області  зі  скаргою  на  дії
державного виконавця відділу ДВС Артемівського міськрайонного управління юстиції та державного
виконавця відділу ДВС Дарницького районного управління юстиції у м. Києві МРУЮ, в якій просив
визнати  протиправними  дії  державного  виконавця  відділу  державної  виконавчої  служби
Артемівського  міськрайонного  управління  юстиції  у  Донецькій  області  Гераськіної  О.С.  щодо
винесення  постанови  від  26.10.2011  року  про  арешт  майна  ОСОБА_2  у  межах  виконавчого
провадження  за  № 28791902,  визнати  протиправною бездіяльність  державного  виконавця  відділу
державної виконавчої служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області
Гераськіної О.С. щодо не надіслання копії постанови від 26.10.2011 року про накладення в межах
виконавчого  провадження  за  №  28791902  арешту  на  майно  ОСОБА_2,  скасувати  постанову  від
26.10.2011 року про накладення в межах виконавчого провадження за № 28791902 арешту на майно
ОСОБА_2,  зобов'язати  Відділ  державної  виконавчої  служби  Дарницького  районного  управління
юстиції у м. Києві зняти арешт та заборону на відчуження  майна ОСОБА_2
В скарзі на дії державного виконавця скаржник зазначив, що при здійсненні виконавчого провадження
№  28791902  державним  виконавцем  були  порушені  вимоги Закону  України  «Про  виконавче
провадження» в частині належного інформування боржника як сторони виконавчого провадження про
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накладення  арешту  на  його  майно  та  накладення  арешту  на  майно  боржника  за  відсутністю
відповідних правових підстав для прийняття даного рішення.
Відділ Державної виконавчої служби Артемівського міськрайонного управління юстиції надав суду
заперечення  на  скаргу  ОСОБА_2,  вказавши,  що  дії  працівника  ВДВС,  які  оскаржуються,  були
здійснені  у  відповідності  до  норм  діючого  законодавства  та  проведені  у  відповідності  до
вимог Закону України «Про виконавче провадження», а тому вимоги скаржника є безпідставними та
необґрунтованими.
Представник скаржника в судовому засіданні заявлені вимоги підтримала.
Суд,  заслухавши  пояснення  представника  скаржника,  дослідивши  матеріали  справи,  встановив
наступне.
03 квітня  2007 року між ОСОБА_2 та  АКІБ «УкрСиббанк» було  укладено  Кредитний договір  №
11136055000  (а.с.11-17),  відповідно  до  п.2.1  якого  ОСОБА_2  передав  АКІБ  «УкрСиббанк»  у
забезпечення  виконання  в  повному обсязі  грошових зобов`язань  в  заставу рухоме  майно,  а  сам:е
автомобіль DAEWOO Lanos (чорного кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1).
27 липня 2011 року Артемівським міськрайонним судом Донецької області видано виконавчий лист №
2-759-2011 (а.с.7)  про стягнення  заборгованості  з  ОСОБА_2  на  користь  ПАТ «Універсал  Банк» в
загальній  сумі  боргу  158907,60  грн.  на  підставі  рішення  Артемівського  міськрайонного  суду
Донецької області від 07.04.2011 року, яке набрало законної сили 18.04.2011 року.
За  даним виконавчим листом державним виконавцем  відділу  ДВС Артемівського міськрайонного
управління  юстиції  було  відкрито  виконавче  провадження  №28791902,  в  межах  якого  державним
виконавцем  Гераськіною  О.С.  була  винесена  постанова  від  26.10.2011  року  (а.с.82)  про  арешт
автомобіля  ЗАЗ  -  DAEWOO  Lanos  чорного  кольору,  д.н.з.  НОМЕР_1,  що  належить  боржнику
ОСОБА_2, та оголошення заборони на його відчуження.
27.01.2012  року  державним  виконавцем  відділу  ДВС  Артемівського  міськрайонного  управління
юстиції  Гераськіною  О.С.  була  винесена  постанова  про  закінчення  виконавчого  провадження
№28791902 (а.с.9) на підставі п.10 ч.1 ст.49 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно
до якого виконавче провадження підлягає закінченню у разі направлення виконавчого документа за
належністю до іншого відділу державної виконавчої служби. Відповідно до постанови від 27.01.2012
року обґрунтуванням прийнятого рішення є встановлення відсутності майна боржника, на яке може
бути звернуто стягнення, оскільки на транспортний засіб, належний боржнику, звернути стягнення
неможливо, так як він знаходиться в заставі  іншого банку, а також те,  що боржник - ОСОБА_2 -
фактично проживає в м. Києві.
13.02.2012 року державним виконавцем відділу ДВС Дарницького районного управління юстиції у м.
Києві Зоз І.П. була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 31162942 (а.с.10) з
примусового виконання виконавчого листа  № 2-759-2011,  виданого 27.07.2011 року Артемівським
міськрайонним судом Донецької області.
За  витягом  про  реєстрацію  в  Державному  реєстрі  обтяжень  рухомого  майна  (а.с.8)  на  підставі
постанови про арешт майна №28791902 від 26.10.2011 року заборонено відчужувати автомобіль ЗАЗ -
DAEWOO Lanos чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1.
Наведені факти дозволяють стверджувати про порушення прав скаржника ОСОБА_2 при здійсненні
виконавчих  дій  з  примусового  виконання  виконавчого  листа  Артемівського  міськрайонного  суду
Донецької області № 2-759-2011 від 27.07.2011 року, пов`язаних з неправомірним обмеженням його
прав власника на зазначений транспортний засіб.
Відповідно до п.5.6.1 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства
юстиції  України  від  15.12.1999  року  №  74/5,  арешт  майна  полягає  у  проведенні  його  опису,
оголошенні заборони розпоряджатися ним, а в разі потреби - в обмеженні права користування майном
або його вилученні в боржника та передачі на зберігання іншим особам.
Згідно з п.5.6.2 даної Інструкції арешт застосовується:
- для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі
стягувачеві або реалізації;
          - для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
          -  при  виконанні  ухвали  суду  про  накладення  арешту на  майно,  що  належить  відповідачу  і
знаходиться у нього чи в інших осіб.
Таким чином, арешт майна як виконавча дія застосовується з певною метою, яка пов`язана, передусім,
з необхідністю зміни власника цього майна.
При  цьому  за  вимогою ст.54  Закону  України  «Про  виконавче  провадження» зміна  власника
заставленого майна допускається лише відносно стягувача-заставодержателя,  окрім випадків,  коли
право застави виникло після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів або вартість
предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.
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Право  застави  на  згаданий  автомобіль  виникло  до  винесення  рішення  судом,  яке  примусово
виконується за виконавчим листом № 2-759-2011 від 27.07.2011 року, і відсутні відомості, що вартість
цього автомобіля перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.
Тому суд приходить до висновку, що постанова державного виконавця відділу ДВС Артемівського
міськрайонного управління юстиції від 26.10.2011 року про арешт автомобіля ЗАЗ - DAEWOO Lanos
чорного кольору, д.н.з.  НОМЕР_1, що належить боржнику ОСОБА_2,  та  оголошення заборони на
його відчуження винесена з порушенням вимог п.п. 5.6.1, 5.6.2 вказаної Інструкції про проведення
виконавчих  дій  при  відсутності  мети  зміни  власника  майна,  оскільки  стягувачем  за  згаданим
виконавчим провадженням не є заставодержатель.
При вирішенні скарги ОСОБА_2 суд також враховує ту обставину, що при винесенні постанови від
26.10.2011 року про арешт автомобіля державним виконавцем не були виконанні вимоги ст.31 Закону
України  «Про  виконавче  провадження»,  за  якою  копія  даної  постанови  повинна  бути  надіслана
скаржнику поштою.
У зв`язку з цим суд вважає, що вимоги скарги ОСОБА_2 є обґрунтованим та такими, що підлягають
задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.210,215,222,223,293,294,383-389 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Визнати  протиправними  дії  державного  виконавця  відділу  державної  виконавчої  служби
Артемівського  міськрайонного  управління  юстиції  у  Донецькій  області  Гераськіної  О.С.  щодо
винесення  постанови  від  26.10.2011  року  про  арешт  майна  ОСОБА_2  у  межах  виконавчого
провадження за №28791902.
Визнати  протиправною бездіяльність  державного виконавця  відділу  державної  виконавчої  служби
Артемівського  міськрайонного  управління  юстиції  у  Донецькій  області  Гераськіної  О.С.  щодо  не
надіслання копії постанови від 26.10.2011 року про накладення в межах виконавчого провадження за
№28791902 арешту на майно ОСОБА_2
Скасувати  постанову  від  26.10.2011  року  про  накладення  в  межах  виконавчого  провадження  за
№28791902 арешту на майно ОСОБА_2
Зобов'язати  державного  виконавця  Відділу  державної  виконавчої  служби  Дарницького  районного
управління юстиції у м. Києві зняти арешт та заборону на відчуження майна ОСОБА_2 - автомобіль
DAEWOO Lanos, чорного кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1.
          Копії ухвали надіслати особам, які беруть участь у справі.
                    Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається до
апеляційного суду Донецької області через Артемівський міськрайонний суд Донецької області, який
ухвалив оскаржуване судове рішення, протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу
було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів
з дня отримання копії ухвали.
          Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
                    Головуючий суддя                                                                             І. В. Решетняк
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