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глядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити 
виконання рішення, а за заявою стягувача – встановити чи змінити спосіб 
або порядок його виконання.

Дану статтю слід привести у відповідності до чинного законодавства. 
Так, у відповідності до ч.3 ст.33 Закону України «Про виконавче проваджен-
ня» за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення 
або роблять його неможливим, сторони, а також виконавець за заявою 
сторін або державний виконавець з власної ініціативи у випадку, передба-
ченому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових 
рішень», мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, 
із заявою про встановлення або зміну способу і порядку виконання рішен-
ня. Таким чином під час правозастосуванні норм, в яких є неузгодження 
слід застосовувати спеціальну норму, в якій чітко передбачений вичерпний 
перелік субєктів звернення із заявою про встановлення або зміну способу 
і порядку виконання рішення.

Крім того у відповідності до Глави ІІІ Інструкції з організації приму-
сового виконання рішень, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції 
України від 02.04.2012 року № 512/5 (в редакції від 29 вересня 2016 року 
№ 2832/5 ) відстрочка або розстрочка виконання рішення не є підставами 
для скасування раніше вжитих заходів щодо примусового виконання рішен-
ня. Тому дане положення також слід врахувати у даній статті.

Також, під час розкриття у ч.4 ст. 436 проекту ЦПК України умов вра-
хування судом питання щодо розстрочки чи відстрочки дається посилання 
на «тощо». Тобто це є оціночним поняттями в правозастосуванні суду.Тому 
на наш погляд слід зробити закритий перелік таких умов.

Таким чином, проаналізувавши вищевикладені підходи законодавця 
до можливості реформування чинного цивільного процесуального законо-
давства відносно ролі суду  за виконавчим провадженням мможна прийти 
до висновку,  що все ж таки такі підходи хоча і відображають намагання 
законодавства обрати вектор на європейський досвід реформування судової 
системи, але підлягають суттєвого доопрацювання в аспекті узгодження 
з чинними нормативно-правовими актами та практикою Європейського 
суду з прав людини. 
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Проведення судової реформи в Україні ознаменувалося суттєвим 
оновленням чинного законодавства України, яке регулює про-

фесійну адвокатську діяльність. Одним з основних чинників цього стало 
прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)» (2016 р.), яким було запроваджено новий вид надання 
правової допомоги – професійну правничу допомогу. 

Беручи до уваги вищенаведені зміни до законодавства України, слід під-
креслити, що за чинною редакцією статті 131-2 Конституції України перед-
бачено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвока-
тура. Специфіка нового поняття «професійна правнича допомога» знаходить 
своє відображення і в іншому нормативному акті – у Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів» (2016 р.), ст. 10 якого регламентує особливості 
професійної правничої допомоги при реалізації права на справедливий суд.

На сьогодні є наявними пропозиції щодо внесення до чинного зако-
нодавства України норм, які, регулюючи професійну діяльність адвокатів, 
зачіпають специфіку вирішення малозначних спорів у судах. Так, на офі-
ційному веб-сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект 
№ 5221 від 04.10.2016 року «Про внесення змін до статті 10 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо малозначних спорів у судах» [1], 
яким пропонується суттєве реформування надання адвокатами професійної 
правничої допомоги, зокрема у цивільному процесі.

Беручи до уваги вказані законодавчі ініціативи, на нашу думку, у разі 
прийняття положень, які містяться у вказаному законопроекті, суттєво 
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зміниться реалізація інституту надання правової допомоги, яка надається 
адвокатами у формі процесуального представництва, зокрема у цивільному 
процесі. Це полягає у тому, що існуюча модель виключного представництва 
буде фактично змінена, наслідком чого представниками у суді у справах, 
ціна позову яких є меншою за один мільйон гривень, зможуть бути і особи, 
які не мають правового статусу адвоката.

Поряд із пропозиціями, що висловлені на законодавчому рівні, в на-
уці цивільного процесуального права питання надання правової допомо-
ги адвокатами по цивільним справам в тій чи іншій мірі досліджувались 
С. С. Бичковою [2, с. 15], К. В. Гусаровим [3, с. 285], В. В. Комаровим та  
Г. О. Світличною [4, с. 354-355], Н. Ю. Сакарою [5, с. 232-233] тощо.

Запровадження виключного представництва адвокатами інтересів клі-
єнтів поступово та залежно від інстанції, сприяє виникненню цікавих ви-
падків із судової практики. Наприклад, судом адміністративної юрисдикції 
було винесено ухвалу про повернення касаційної скарги особі яка її пода-
вала, через те, що вказаний процесуальний документ до суду було подано 
особою, що не мала правового статусу адвоката [6]. 

Фактичне передбачення на конституційному рівні виключного пред-
ставництва адвокатами потребує також і деталізованого відображення в 
процесуальних кодексах України – ЦПК, КАС, ГПК. Разом з цим, беручи до 
уваги діяльність органу законодавчої влади, наслідком якої стало прийняття 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (2011 р.), вважаємо, 
що з огляду на запровадження фактично нового виду правової допомоги 
(професійно правничої), доцільною є розробка та прийняття нового За-
кону України «Про професійну правничу допомогу в Україні». Вважаємо, 
що у пропонованому нами Законі слід передбачити наступну структуру: 
Розділ 1 Вступні положення; Розділ 2 Визначення термінів; Розділ 3 Про-
фесійна правнича допомога у цивільному судочинстві; Розділ 4 Професійна 
правнича допомога в адміністративному судочинстві; Розділ 5 Професійна 
правнича допомога у господарському судочинстві; Розділ 6 Прикінцеві та 
перехідні положення. 

Поряд з цим уявляється, що органу законодавчої влади при розробці 
вказаного нормативно-правового акту потрібно перш за все звернути увагу 
на специфіку участі адвокатів, як представників по окремих категоріях справ 
у різних видах судочинства. Мова іде про те, що в аспекті професійного пред-
ставництва адвоката у цивільному процесі слід більш деталізовано закріпити 
положення відносно участі вказаного суб’єкта у наказному та окремому про-

вадженні, а також у медіаційних процедурах, оскільки специфіка останніх 
характеризується достатньою розгалуженістю та змістовністю. 

З урахуванням вищенаведеного, на думку автора, прийняття пропо-
нованого Закону України «Про професійну правничу допомогу в Україні» 
є необхідним. Це надасть змогу більш деталізовано закріпити специфіку 
такої допомоги по окремим категоріям справ в різних видах судочинства. 
Поряд з цим вважаємо, що вказана пропозиція зможе допомогти особам, 
які потребують отримати якісну професійну правничу допомогу зрозуміти її 
характерні особливості, а також специфіку її надання з боку осіб, які мають 
статус адвоката, зокрема у цивільному процесі.
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