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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів під час дії воєнного стану
(реєстр. № 8064  від 21 вересня 2022 року)

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за 
дорученнями Голови Верховної Ради України від 21 вересня 2022 року розглянув 
на своєму засіданні 27 жовтня 2022 року (протокол № 102) проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації 
примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії 
воєнного стану (реєстр. № 8064  від 21 вересня 2022 року), поданий народним 
депутатом України Масловим Д.В. та іншими народними депутатами України 
(далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
врегулювання деяких особливостей організації примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану.

Законопроектом пропонується внести зміни змін до розділу ХІІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче 
провадження» та розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів». Зокрема: дозволяється передача виконавчих 
проваджень приватного виконавця, який зупиняє діяльність, приватному 
виконавцю, який здійснює заміщення, до іншого виконавчого округу; 
встановлюється спрощений порядок зупинення діяльності приватного виконавця 
за його заявою за наявності в нього на виконанні незавершених виконавчих 
проваджень за умови попереднього вирішення питання про заміщення; 
скасовується погодження заміщення приватного виконавця зі стягувачем тощо.

На думку авторів Законопроекту, його прийняття дозволить забезпечити 
належну організацію діяльності з примусового виконання рішень органами 
державної виконавчої служби та приватними виконавцями під час дії воєнного 
стану та сприятиме забезпеченню законних інтересів юридичних осіб, 
конституційних прав і свобод людини та громадянина, досягнення 
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справедливого балансу інтересів сторін виконавчого провадження в умовах 
воєнного стану.

Розглядаючи Законопроект, Комітет з питань правової політики виходить 
з такого.

Згідно із частиною першою статті 55 Конституції України права і свободи 
людини і громадянина захищаються судом.

Частинами першою та другою статті 1291 Основного Закону України 
встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є 
обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у 
визначеному законом порядку.

Виконання судового рішення є невід’ємною складовою права кожного на 
судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, 
спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (абзац третій пункту 2 
мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 
2012 року № 18-рп/2012).

Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових 
осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених 
Законом України «Про виконавче провадження» випадках - на приватних 
виконавців (стаття 1 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»).

Беручи до уваги зазначене, на думку Комітету, впровадження 
запропонованих у Законопроекті змін  дозволить забезпечити належну 
організацію діяльності з примусового виконання рішень органами державної 
виконавчої служби та приватними виконавцями під час дії воєнного стану.

Також, у зв’язку із зверненнями та листами з пропозиціями до 
Законопроекту, що надійшли на адресу Комітету, члени Комітету погодились із 
необхідністю внесення пропозицій і поправок, під час підготовки Законопроекту  
до другого читання, не лише до його тексту, що є предметом розгляду в першому 
читанні, а також передбачити можливість доповнення Законопроекту іншими 
важливими положеннями, що відповідають предмету правового регулювання.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловило зауваження до змісту Законопроекту.

До Комітету з пропозиціями щодо внесення змін до пункту 102 Розділу ХІІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче 
провадження» звернувся Генеральний прокурор (лист від 12 серпня 2022 року № 
20/2/2-314ВИХ-22). Зазначені пропозиції в повному обсязі враховані в 
Законопроекті.

Про підтримку Законопроекту повідомив Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини листом від 27 вересня 2022 року № 11813.2/22/43.3.

Пропозиції та зауваження до Законопроекту надав Національний банк 
України (лист від 20 жовтня 2022 року № 18-0010/73269).

Відповідно до статей 93, 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет 
з питань правової політики вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 
восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації 
примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії 
воєнного стану (реєстр. № 8064  від 21 вересня 2022 року), поданий народним 
депутатом України Масловим Д.В. та іншими народними депутатами України, 
та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 
на пленарному засіданні під час розгляду даного Законопроекту, відповідно до 
частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, про необхідність 
внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 
та/або суперечностей у тексті Законопроекту, інших структурних частин 
Законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 
в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 
Законопроекту.

3. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань діяльності 
органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Фріс Ігоря Павловича.

Голова Комітету                                                                              Д.В. МАСЛОВ


