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ПЕРЕДМОВА
Світова практика та стандарти демонструють, що процес здійснення право-

суддя розпочинається з моменту звернення до суду й закінчується виконанням 
судового рішення. Тому судове провадження повинно мати цілісну й логічно 
завершену структуру від звернення до суду до виконання судового рішення.

У зв’язку з цим на державу покладається обов’язок щодо створення, зміц-
нення та розбудови дієвої системи примусового виконання рішень, у тому чис-
лі шляхом імплементації європейських норм та стандартів у національне за-
конодавство України. До того ж, примусове виконання рішень, як завершальна 
стадія судового провадження, є невід’ємною частиною дотримання права лю-
дини на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку, закріпле-
ного в статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, 
а також одного з найважливіших прав, гарантованого статтями 55, 124 Консти-
туції України, –  права громадянина на судовий захист.

На виконання вищезазначених завдань в Україні було прийнято два над-
звичайно важливі закони –  Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Закон Укра-
їни «Про виконавче провадження», що набрали чинності 5 жовтня 2016 року. 
Створення змішаної системи виконання рішень приватними й державними ви-
конавцями в сукупності з удосконаленням процедури виконавчого провадження 
повинно було забезпечити реальне виконання рішень у розумні терміни, запро-
вадити ефективний механізм мотивації праці державних і приватних виконав-
ців, усунути корупційні ризики при примусовому виконанні рішень та в цілому 
забезпечити більш ефективне функціонування всієї системи. До того ж широ-
комасштабні реформаторські перетворення відбулися й у судовій сфері, які роз-
почалися з найголовнішого у формуванні довіри суспільства –  трансформації 
Верховного Суду України, на базі якого було створено новий Верховний Суд.

Таким чином, було здійснено значні кроки в напрямку інтеграції України 
до європейського та світового простору. Однак, попри ряд реформувань, досі 
неможливо говорити про забезпечення права кожного громадянина на своєчас-
не й повне виконання судових рішень.

Проблема незахищеності прав громадян в Україні завжди була дуже го-
строю. І попри те, що за останні роки судові рішення стали виконуватися 
частіше (виконання зросло з 5–6% до 18%), цього виявилося недостатньо для 
того, щоб досягти середньоєвропейського рівня. Усе це призводить до знижен-
ня довіри людей до судової влади, посилює переконання про те, що вирішити 
проблеми, використовуючи правові інструменти, неможливо, а також впливає 
на імідж України як партнера міжнародних інституцій та загрожує перспективі 
членства в Європейському Союзі.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував у своїх рішен-
нях, що:

– виконавче провадження не може бути відокремлено від судового прова-
дження (рішення у справі «Сіка проти Словакії» та «Васильчук проти України»);
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Правові висновки Верховного Суду у справах щодо виконання судових рішень...

– необґрунтовано тривала затримка у виконанні обов’язкового для виконан-
ня судового рішення може становити порушення Конвенції (рішення у справі 
«Бурдов проти Росії»);

– саме на державу покладено обов’язок дбати про те, щоб остаточні рі-
шення, винесені проти її органів, установ чи підприємств, які перебувають 
у державній власності або контролюються державою, виконувалися відповід-
но до зазначених вище вимог Конвенції (рішення у справі «Ромашов проти 
України» та «Дубенко проти України»);

– держава несе відповідальність за виконання остаточних рішень, якщо 
чинники, які затримують чи перешкоджають їх повному і вчасному виконан-
ню, перебувають у межах контролю органів влади (рішення у справі «Сокур 
проти України» та «Крищук проти України»).

Враховуючи прагнення України повноцінно інтегруватися до європей-
ської спільноти, украй важливим є систематичне підвищення кваліфікації 
посадових осіб, відповідальних за належне виконання судових рішень, вста-
новлення покарання за їх бездіяльність і безвідповідальність. Водночас підви-
щення рівня правової культури кожної людини й громадянина, провадження 
правопросвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення, а також се-
ред посадових осіб, безпосередньо залучених до процесу виконання судових 
рішень, –  дієвий крок на шляху вирішення існуючих проблем в українських 
реаліях.

З огляду на це, викладений у збірнику «Правові висновки Верховного Суду 
у справах щодо виконання судових рішень та виконавчого провадження (гос-
подарська юрисдикція)» матеріал є безумовною складовою базового юридич-
ного знання євроінтеграційного розвитку законодавства України, який може 
стати невід’ємним помічником для науковців, викладачів та студентів вищих 
юридичних навчальних закладів і факультетів, працівників судових органів, 
органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів, а також для всіх, хто небайдужий до системи примусового ви-
конання рішень в Україні.

Ковалко Наталія Миколаївна,  кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, адвокат, медіатор.
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ВІД УПОРЯДНИКІВ
Ефективне виконання судових рішень є невід’ємним елементом права на спра-

ведливий суд.
Ще в 1997 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у рішенні «Ґорнсбі 

проти Греції» вказав, що право на суд було б ілюзорним, якби національна правова 
система Договірної держави допускала невиконання остаточного та обов’язкового 
судового рішення на шкоду одній із сторін. Попри це, тривалий час питання, пов’язані 
з належним виконанням рішень судів в Україні, перебували на периферії уваги ор-
ганів національної влади, що привело до виникнення системної проблеми і змусило 
багатьох громадян України та юридичних осіб звертатися до ЄСПЛ зі скаргами 
на порушення Україною статті 6 (право на справедливий суд), статті 13 (право 
на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції з прав людини 
та основоположних свобод (Конвенція), а також статті 1 (право на мирне володіння 
майном) Першого протоколу до Конвенції.

У 2004 році ЄСПЛ постановив перше рішення щодо суті порушення Україною 
кількох положень Конвенції у зв’язку з невиконанням рішень національних судів 
у справі «Жовнер проти України».

А вже у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» ЄСПЛ констатував 
наявність в Україні системно-структурної проблеми, пов’язаної з невиконанням 
рішень національних судів. Суд зазначив, що конкретні реформи українського за-
конодавства і адміністративної практики мають бути здійснені невідкладно.

Втіленням реформи судової системи стали зміни до Конституції України 2016 року, 
за якими держава забезпечує виконання судового рішення у встановленому законом 
порядку. Національні суди контролюють виконання своїх рішень.

Вказані конституційні положення щодо посилення судового контролю за ви-
конанням судових рішень були регламентовані в Законах України «Про судоустрій 
і статус суддів», «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про гарантії дер-
жави щодо виконання судових рішень», положеннях нових процесуальних кодексів, 
прийнятих в жовтні 2017 року.

Для комплексного вирішення вказаної проблеми потрібно усвідомлення своєї 
відповідальності за невиконання рішень національних судів усіма гілками державної 
влади України.

Водночас, зусилля судової гілки влади саме в площині підвищення ефективності 
судового контролю за виконанням судових рішень видається тим чинником, який 
здатен сприяти вирішення системної проблеми невиконання судових рішень в Україні.

Основним завданням Верховного Суду, який розпочав свою роботу 15 грудня 
2017 року, є забезпечення сталості та єдності судової практики.

До уваги пропонуються правові висновки Верховного Суду у справах, пов’язаних 
із здійсненням судового контролю за виконанням судових рішень.

Сподіваємося, що цей збірник стане у нагоді суддям, адвокатам, державним 
і приватним виконавцям, фаховим юристам.

Жуков Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, суддя-спікер Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду, судова палата для розгляду справ 
про банкрутство;

Погребняк Володимир Яковлевич, кандидат юридичних наук, секретар  судової 
палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду.
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5. ЗУПИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
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загальною нормою, що регулює питання зупинення виконавчого 
провадження .............................................................................................. 195

5.3. Внесення змін до постанови зупинення вчинення виконавчих дій 
не є підставою для припинення провадження у розгляді скарги .......197

5.4. Внесення змін до постанови про зупинення вчинення виконавчих 
дій не є підставою для припинення провадження у розгляді скарги .198

5.5. Внесення змін до постанови про зупинення вчинення виконавчих 
дій не є підставою для припинення провадження у розгляді скарги .198

5.6. Особливості застосування ч. 2 ст. 34 Закону України «Про 
виконавче провадження» .......................................................................... 200

5.7. Виконавче провадження, щодо стягнення з боржника 
заборгованості, яка виникла після 01.07.2016, не підпадає під 
дію пункту 10 частини 1 та частини 4 статті 34 Закону України 
«Про виконавче провадження», а тому не підлягає зупиненню ....... 201

5.8. Виконавче провадження зі стягнення заборгованості (пеня, 
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Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
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не у зв’язку з простроченням виконання зобов’язань КП 
«Харківські теплові мережі» за спожитий природний газ, 
використаний для виробництва теплової енергії, а у зв’язку 
з несвоєчасним здійсненням розрахунків за надані ПАТ 
«Харківська ТЕЦ-5» послуги з переробки газу в теплову енергію 
відповідно до договору від 30.09.2005 року № 792, а отже, 
відсутні правові підстави для зупинення вчинення виконавчих 
дій на підставі положень п. 10 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про 
виконавче провадження» та ч. 4 ст. 34 Закону України «Про 
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5.10. Оскільки заборгованість відповідача перед позивачем виникла 
внаслідок невиконання першим зобов’язань з оплати теплової 
енергії, виробленої з використанням наданого відповідачем 
природного газу. Отже, спірна заборгованість не є предметом 
правового регулювання Закону України № 1730-VIII, а тому 
порушене на виконання судового рішення з примусового 
стягнення такої заборгованості виконавче провадження не підлягає 
зупиненню на підставі пункту 10 частини 1 статті 34 Закону 
України «Про виконавче провадження» ................................................. 204

5.11. Оскільки відповідач є державним вугледобувним підприємством, 
то в головного державного виконавця не було підстав для 
повернення виконавчого документу стягувачу згідно з пунктом 9 
статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», а були 
наявні підстави для зупинення виконавчого провадження 
на підставі статті 1 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності державних вугледобувних підприємств», 
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застосування державним виконавцем при здійсненні ним 
виконавчих дій у цьому виконавчому провадженні. При цьому, 
відсутність підстав для зупинення виконавчого провадження 
згідно з Законом України «Про виконавче провадження», 
яким регулюється порядок вчинення державним виконавцем 
виконавчих дій та їх зупинення, при наявності спеціального 
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6. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ  
«ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

6.1. Співвідношення виконавчого провадження  
та провадження у справі про банкрутство
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XIII Господарського процесуального кодексу України у редакції, 
чинній до 15.12.2017 ................................................................................. 208

6.1.3. Постанова державного виконавця про передачу майна стягувачу 
та відповідний акт є підставами для подальшого оформлення 
стягувачем права власності на майно, виконавче провадження 
у цій частині є виконаним з часу винесення вказаної постанови 
і стягувач не обмежений у праві оформлення власності на це майно 
після її винесення ......................................................................................211

6.1.4. Підстави зупинення виконавчих дій у разі порушення справи про 
банкрутство ............................................................................................... 213

6.1.5. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть 
бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів на стягнення 
на підставі виконавчих та інших документів, за якими 
здійснюється стягнення відповідно до закону ....................................... 213

6.1.6. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду 
є невід’ємною частиною судового процесу, тому господарські 
суди не повинні порушувати нове провадження за скаргою 
на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби, 
отже відповідна скарга на дії державного виконавця не підлягає 
розгляду у межах порушеної справи про банкрутство ........................ 215

6.1.7. Оскільки приписами частини 5 статті 19 Закону про 
банкрутство імперативно визначено про те, що звернення 
стягнення на майно боржника за вимогами, на які 
не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно 
за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває 
справа про банкрутство боржника, то судовий виконавець 
був зобов’язаний розпочинати дії з виконання судового 
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після прийняття судом у справі про банкрутство ухвали про 
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виконавчому провадженні .................................................................. 217
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6.1.10. Неповне дослідження дійсних обставин справи без врахування 
відповідних редакцій Закону України «Про теплопостачання» 
та вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності 
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6.3. ВИЗНАННЯ НАКАЗУ ТАКИМ,  
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ
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6.5. ЗВЕДЕНЕ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
6.5.1. Відсутність встановлення фактичних обставин про те, виконання 

яких рішень за юрисдикцією об’єднано в одне зведене виконавче 
провадження є свідченням неповного дослідження судами зібраних 
доказів у справі ......................................................................................... 234
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