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ПЕРЕДМОВА
Світова практика та стандарти демонструють, що процес здійснення правосуддя 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, зміцнення та розбудови дієвої системи примусового виконання рішень, у тому числі шляхом імплементації європейських норм та стандартів у національне законодавство України. До того ж, примусове виконання рішень, як завершальна
стадія судового провадження, є невід’ємною частиною дотримання права людини на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку, закріпленого в статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод,
а також одного з найважливіших прав, гарантованого статтями 55, 124 Конституції України, – права громадянина на судовий захист.
На виконання вищезазначених завдань в Україні було прийнято два надзвичайно важливі закони – Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Закон України «Про виконавче провадження», що набрали чинності 5 жовтня 2016 року.
Створення змішаної системи виконання рішень приватними й державними виконавцями в сукупності з удосконаленням процедури виконавчого провадження
повинно було забезпечити реальне виконання рішень у розумні терміни, запровадити ефективний механізм мотивації праці державних і приватних виконавців, усунути корупційні ризики при примусовому виконанні рішень та в цілому
забезпечити більш ефективне функціонування всієї системи. До того ж широкомасштабні реформаторські перетворення відбулися й у судовій сфері, які розпочалися 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 своєчасне й повне виконання судових рішень.
Проблема незахищеності прав громадян в Україні завжди була дуже гострою. 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 зниження 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 рішеннях, що:
– виконавче провадження не може бути відокремлено від судового провадження (рішення у справі «Сіка проти Словакії» та «Васильчук проти України»);
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– необґрунтовано тривала затримка у виконанні обов’язкового для виконання судового рішення може становити порушення Конвенції (рішення у справі
«Бурдов проти Росії»);
– саме на державу покладено обов’язок дбати про те, щоб остаточні рішення, винесені проти її органів, установ чи підприємств, які перебувають
у державній власності або контролюються державою, виконувалися відповідно 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 виконанню, перебувають у межах контролю органів влади (рішення у справі «Сокур
проти України» та «Крищук проти України»).
Враховуючи прагнення України повноцінно інтегруватися до європейської спільноти, украй важливим є систематичне підвищення кваліфікації
посадових осіб, відповідальних за належне виконання судових рішень, встановлення покарання за їх бездіяльність і безвідповідальність. Водночас підвищення рівня правової культури кожної людини й громадянина, провадження
правопросвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення, а також серед 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 (господарська юрисдикція)» матеріал є безумовною складовою базового юридичного 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 виконання 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 справедливий 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 органів 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 законодавства 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 виконанням 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 держави 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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1.19. Неправильне визначення суми виконавчого збору не є підставою
для визнання недійсною постанови про відкриття виконавчого
провадження................................................................................................. 26
1.20. Виконання ч. 2 ст. 3 Закону України «Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень» має відбуватися з врахуванням
спеціальних норм абз. 1 п. 3 Прикінцевих та Перехідних положень
вищевказаного Закону, тобто, звертатися до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, в порядку
визначеному ч. 2 ст. 3 Закону України «Про гарантії держави щодо
виконання судових рішень» із заявою про виконання рішення
суду з доданням відповідних документів має не стягувач, а орган
ДВС, якому стягувач направив виконавчі документи відповідно
до спеціальних норм абз. 1 п. 3 Прикінцевих та Перехідних
положень вищевказаного Закону................................................................ 27

309

Правові висновки Верховного Суду у справах щодо виконання судових рішень...

1.21. Дії державного виконавця, які вчиняються протягом тривалого
часу (у даній справі з 2013 року по 2018 рік) мають призвести
до задоволення вимоги позивача за рахунок відповідного майна
боржника, тобто забезпечити досягнення того результату, на який
вони спрямовані по своїй суті.................................................................... 32
1.22. Положення статті 56 Закону України «Про виконавче
провадження» не вимагають обов’язкового отримання державним
виконавцем правовстановлюючих документів на рухоме майно.
Відповідно до вимог наведеної норми для накладення арешту
на майно боржника визначальним є виявлення майна та здійснення
його опису. Законодавцем у частині 1 статті 59 Закону України
«Про виконавче провадження» з метою недопущення порушення
прав інших осіб у виконавчому провадженні передбачено право
особи, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить
їй, а не боржникові, на звернення до суду з позовом про визнання
права власності на це майно і про зняття з нього арешту........................ 33
1.23. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» та Закон України
«Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної
операції», на які посилається державний виконавець
як на підставу для повернення виконавчого документу,
не встановлюють, що проведення антитерористичної операції є
обставиною, що виключає здійснення виконавчого провадження
органами державної виконавчої служби та є підставою для його
завершення.................................................................................................. 36
1.24. Розглядаючи скаргу на дії чи бездіяльність державного виконавця
органу виконавчої служби суд має враховувати, що, у відповідності
до положень Закону України «Про виконавче провадження»
на виконавця покладено функції із забезпечення виконання
обов’язкового рішення суду, на виконання якого останній має
вжити усі передбачені Законом заходи в межах встановлених
повноважень................................................................................................. 38
1.25. Направлення повідомлення про притягнення до кримінальної
відповідальності боржника у порядку статті 89 Закону України
«Про виконавче провадження» не є єдиною останньою дією після
вчинення державним виконавцем усіх можливих дій з виконання
рішення суду, після якої державний виконавець повинен
винести постанову про закінчення виконавчого провадження,
а свідчить лише про вжиття ним передбачених Законом заходів
щодо повідомлення уповноважених органів про невиконання
обов’язкового рішення суду........................................................................ 39
1.26. Визнання недійсною постанови про повернення виконавчого
документа стягувачу, залишено в силі має наслідком відновлення
вищевказаного виконавчого провадження, що усуває факт
пропущення стягувачем строку для пред’явлення наказу
до виконання, а отже і необхідність його відновлення............................ 41
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1.27. Якщо державний виконавець вчиняє дії на виконання рішення
суду про стягнення кредитної заборгованості, а судове рішення чи
виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет
іпотеки відсутні, то при вирішенні питання про наявність чи
відсутність у діях державного виконавця порушень при реалізації
іпотечного майна слід виходити із загальних норм Закону України
«Про виконавче провадження» без застосування норм Закону
України «Про іпотеку»................................................................................ 42
1.28. В силу приписів ст. 19 Конституції України, ст. 1 Закону України
«Про виконавче провадження» (в редакції чинній на момент
вчинення виконавчих дій) державний виконавець повинен вчиняти
виконавчі дії не лише з дотриманням Закону України «Про
виконавче провадження», а й у відповідності до інших законів,
які є обов’язковими при вчиненні ним тих чи інших виконавчих
дій, що є гарантією належного виконання виконавцем своїх
обов’язків і недопущення порушення прав сторін виконавчого
провадження................................................................................................. 43
1.29. Обов’язок органу ДВС здійснювати дії, передбачені ст. 4
Закону України «Про гарантії держави щодо виконання
судових рішень», Порядком виконання рішень про стягнення
коштів державного та місцевих бюджетів або боржників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 845
від 03.08.2011, пов’язується із встановленням обставин,
визначених положеннями п. п. 2–4, 9 ч. 1 ст. 37 Закону України
«Про виконавче провадження» для повернення виконавчого
документа стягувачу (крім випадків, коли стягувач перешкоджає
провадженню виконавчих дій).............................................................. 44
1.30. Виконавче провадження здійснюється з дотриманням засад
співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу
вимог за рішенням. Після закінчення виконавого провадження
у зв’язку з фактичним виконанням в повному обсязі рішення згідно
з виконавчим документом, стягувач, у разі порушення його права
іншими особами, не позбавлений права звернутися з відповідним
позовом у загальному порядку................................................................... 44
1.31. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані
стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній
частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені
фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято
до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів
сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням
вимог статті 4–4–2 ГПК України щодо рівності всіх учасників
судового процесу перед законом і судом................................................... 46
1.32. Дії органів виконавчої служби з примусового виконання
судових рішень мають повно відповідати вимогам, меті та цілям
встановленим у Законі України «Про виконавче провадження»............. 48

311

Правові висновки Верховного Суду у справах щодо виконання судових рішень...

1.33. Визначення вартості, оцінка майна боржника (стаття 57 Закону
України «Про виконавче провадження») є процесуальною дією
державного виконавця, незалежно від того, яка конкретно
особа (сам державний виконавець чи залучений ним суб’єкт
оціночної діяльності) здійснювала відповідні дії, так само
як і від того, ким здійснювалося рецензування звіту про
оцінку майна. Тому сторони виконавчого провадження мають
право оскаржувати таку оцінку, визначену за результатами
рецензування, до господарського суду в процесуальному
порядку, передбаченому статтею 121–2 ГПК України (в редакції
до 15.12.2017 року)...................................................................................49
1.34. Виконання рішення боржником не може бути підставою для
відмови в задоволенні скарги на бездіяльність державного
виконавця за відсутності доказів, що свідчать про вжиття заходів
примусового виконання рішення суду у справі........................................ 52
1.35. Доводи скаржника про неналежне повідомлення його про
відкриття виконавчого провадження та неналежне повідомлення
про необхідність подання ним декларації про доходи боржника,
колегія суддів касаційного суду вважає такими, що не впливають
в цілому на правильність прийнятого судовим виконавцем рішення
про відкриття виконавчого провадження, однак можуть бути
прийняті в подальшому при вирішенні питання про покладення
на скаржника витрат виконавчого провадження....................................... 54
1.36. Відсутність доказів укладення між виконавчою службою
та зберігачем майна угоди, що б визначала плату за зберігання
майна, свідчить, що між сторонами виникли зобов’язання
з безоплатного зберігання майна, а відтак, стягнення з боржника
витрат за зберігання майна на підставі лише рахунків за зберігання,
є необґрунтованим....................................................................................... 56
1.37. Касаційний суд в силу приписів ч. 2 ст. 300 ГПК України
(в редакції, чинній з 15.12.2017) не має права встановлювати або
вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні
або постанові суду; збирати чи приймати до розгляду нові докази.
Тому доводи касаційної скарги, які зводяться до належного
виконання державним виконавцем своїх обов’язків з доданням
відповідних документів, відхиляються з огляду на встановлені
обставини ненадання ДВС ані суду першої інстанції, ані
апеляційному господарському суду будь – яких письмових
пояснень та матеріалів виконавчого провадження................................... 58
1.38. Саме на державу покладається обов’язок вжиття у межах
її компетенції усіх необхідних кроків для того, щоб виконати
остаточне рішення суду та, діючи таким чином, забезпечити
ефективне залучення усього її апарату. Не зробивши цього, вона
не виконає вимоги, що містяться у пункті 1 статті 6 Конвенції.
Сама природа виконавчого провадження вимагає оперативності........... 59
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1.39. Не можуть бути предметом розгляду в межах оскарження
дій органу державної виконавчої служби питання прийняття/
неприйняття державним органом приватизації рішення про
повторний продаж поверненого у державну власність об’єкта
приватизації та питання повернення покупцям коштів, сплачених
за об’єкт приватизації, у разі розірвання договору купівлі-продажу
такого об’єкта у зв’язку з невиконанням його умов або визнання
його недійсним у судовому порядку.......................................................... 61
1.40. Винесення постанови державного виконавця про повернення
виконавчого документа стягувачу є передчасним, якщо державним
виконавцем не здійснено повну перевірку майнового стану боржника.. 64
1.41. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження
визначаються самостійно державним виконавцем під час виконання
судового наказу в межах конкретно визначених законом дій
та способів. Повноваженнями на вчинення конкретних виконавчих
дій наділений особисто державний виконавець, а не господарський
суд, який не може встановити виконавцю перелік дій, які повинен
вчинити державний виконавець в межах виконавчого провадження....... 65
1.42. Відсутність грошових коштів на рахунках боржника та відсутність
майна, на яке можна звернути стягнення в рахунок виконання
судового рішення у справі, не може свідчити про бездіяльність
державного виконавця................................................................................. 67
1.43. Методи проведення оцінки, що застосовуються під час
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки у разі використання
порівняльного підходу, повинні ґрунтуватися на результатах
аналізу цін продажу (пропонування) на подібне майно........................... 68
1.44. Спір про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних
однорідних вимог підлягає вирішенню в окремому провадженні,
а не під час розгляду даної скарги на дії ВДВС........................................ 69
1.45. Правомірність винесення постанови про відмову у відкритті
виконавчого провадження через перебування боржника у стані
припинення у зв’язку з реорганізацією..................................................... 70
1.46. Положення чинного законодавства не передбачають обов’язок
державного виконавця при прийнятті виконавчого документу
до виконання перевіряти вказані у наказі суду дані щодо
місцезнаходження боржника. Таким чином, безпідставними є
доводи скаржника про обов’язок державного виконавця перевіряти
дійсність даних виконавчого документу.................................................... 72
1.47. Порушення державним виконавцем під час вчинення виконавчих
дій та винесенні постанови про закінчення виконавчого
провадження положень статей 19, 63 Закону України «Про
виконавче провадження», що свідчить про недотримання при
здійсненні виконавчого провадження таких засад як верховенство
права, обов’язковості виконання рішень, диспозитивності,
справедливості, неупередженості та об’єктивності, гласності
та відкритості виконавчого провадження, закріплених у статті 2
цього Закону................................................................................................. 74
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1.48. Відновлення виконавчого провадження у випадку фактичного
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1.49. Припинення провадження у зв’язку з припиненням існування
предмету спору в процесі розгляду справи............................................... 77
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3.5. Питання про накладення або зняття арештів за заявою особи, яка
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прав громадян, які працюють на підприємстві відповідача,
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3.8. В разі коли належним чином зареєстрована іпотека виникла раніше
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від іпотекодержателя, суд має звільнити з-під арешту іпотечне майно.157
3.9. У разі повернення виконавчого документа стягувачеві на підставі
пункту 2 частини першої статті 47 наведеного Закону, виконавче
провадження не є закінченим. При цьому, державному виконавцю
не надано право на зняття арешту з майна боржника, у разі
повернення виконавчого документа стягувачу з підстав відсутності
у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення..................... 158
3.10. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам
не можуть бути поставлені у залежність від здійснення інших
платежів та їх черговості, оплата праці працівникам здійснюється
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від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним
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5. ЗУПИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
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державних вугледобувних підприємств», як спеціальної
норми права, яка повинна застосовуватися до певної категорії
підприємств, незалежно від внесення змін до статті 34 Закону
України «Про виконавче провадження», яка в даному випадку є
загальною нормою, що регулює питання зупинення виконавчого
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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,
інфляційні втрати та 3% річних) за спожиту електричну енергію,
яка виникла до 1 липня 2016 року і підпадає під дію норм
Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій
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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
виконавче провадження»........................................................................... 203
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
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наявні підстави для зупинення виконавчого провадження
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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
Закону України «Про відновлення платоспроможності державних
вугледобувних підприємств», який передбачає зупинення саме
виконавчого провадження і, який є обов’язковим до застосування
державним виконавцем в силу статті 1 Закону України «Про
виконавче провадження» не свідчить про порушення статті 34
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6. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ
«ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»
6.1. Співвідношення виконавчого провадження
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Суду від висновку щодо застосування норми права у подібних
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