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Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста.
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Ця публікація була здійснена за підтримки американського 
народу, наданої через  Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 
правосуддя».

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
У АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Портал Судова влада
України 

Відділи державної виконавчої
служби на сайті Міністерства
юстиції України

Законодавство України

Верховний Cуд України

Вищий адміністративний
суд України

Єдиний державний реєстр
судових рішень

ПРАВОВІ НАСлІДКИ НЕВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ СУДУ У ПРИМУСОВОМУ 

ПОРЯДКУ 
У випадках, коли рішення суду в 
адміністративній справі не виконується 
навіть примусово, законодавством вста-
новлена адміністративна і кримінальна 
відповідальність боржника за невиконання 
судового рішення. Покарання йому може 
бути призначено у вигляді штрафу, 
обмеження/чи позбавлення волі, а для 
керівників за місцем роботи боржника - 
позбавлення права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю.

Дії або бездіяльність державного ви-
конавця можуть бути оскаржені до 
вищестоящої посадової особи або до суду 
у порядку, встановленому законом.

За неналежне виконання своїх обов’язків 
державні виконавці несуть дисциплінарну 
відповідальність в порядку, встановленому 
законом.

У разі вчинення державним виконавцем 
під час виконання службових обов’язків 
діяння, що має ознаки злочину або 
адміністративного правопорушення, він 
підлягає кримінальній чи адміністративній 
відповідальності у порядку, встановленому 
законом.

КОРИСНІ ПОСИлАННЯ

Рішення суду стає обов’язковим до вико-
нання з моменту набрання ним законної 
сили. За загальним правилом, рішення 
у формі постанови адміністративного 
суду першої інстанції набирає законної 
сили через 10 днів з дня проголошення 
(отримання) постанови суду, ухвали суду 
- через 5 днів, за умови, що вони не були  
оскаржені в апеляційному порядку.

10 днів

п о с т а н о в а 
суду

5 днів

набрання
законної сили

ухвала суду набрання
законної сили



Якщо ж рішення суду оскаржене в 
апеляційному порядку, воно набирає 
законної сили після розгляду справи 
апеляційним судом.

Судові рішення апеляційного та касаційного 
судів, постановлені за наслідками 
перегляду,
набирають законної сили з моменту їх 
проголошення. Якщо розгляд справи від-
бувався у відсутності учасників провадже-
ння – через 5 днів після направлення їм та 
іншим учасникам процесу.

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
СУДОВОгО РІШЕННЯ

Судове рішення має виконуватися  добро-
вільно. Навмисне невиконання судового 
рішення є проявом неповаги до суду, за що 
законом передбачено відповідальність. 
Якщо відповідач добровільно не виконує 
постанову суду в адміністративній справі, 
що набрала законної сили або яка підлягає 
негайному виконанню, постає потреба 
розпочати провадження про примусове 
виконання рішення суду. Для того, щоб 
виконати рішення адміністративного суду 
у примусовому порядку, слід  звернутися 
з заявою про видачу виконавчого листа 
до суду першої інстанції, який ухвалив 
рішення.

ПОМИлКА У ВИКОНАВчОМУ лИСТІ.
ЩО РОбИТИ?

Трапляється, що працівник суду при 
оформленні або видачі виконавчого 
документа допускає у ньому помилку, 
яка виявляється в процесі примусового 
виконання рішення суду органами 
державної виконавчої служби.
В цьому випадку державний виконавець 
повідомляє особу, яка подала виконавчий 
лист, про наявність у ньому недоліків.

Для того щоб усунути такі помилки, 
необхідно:
1. Звернутися до суду, який видав 

виконавчий лист, з заявою про 
виправлення помилки.

УВАгА! У заяві слід:
- зазначити дані про позивача, 

відповідача, номер справи;
- викласти вимогу до суду виправити 

помилку;
- поставити підпис особи, яка подає заяву, 

та дату.

2. Після цього потрібно отримати у суді 
ухвалу про внесення виправлень до 
виконавчого листа та подати оригінал 
ухвали суду про внесення виправлень 
до відповідного органу державної 
виконавчої служби.

УВАгА! У заяві слід: 
- зазначити дані про позивача, 

відповідача, номер справи;
-  викласти вимогу видати виконавчий лист;
-  підписати заяву та поставити  дату.

Отриманий у суді виконавчий лист  слід 
подати до відповідного відділу  державної 
виконавчої служби України разом із заявою 
про відкриття виконавчого провадження 
на  примусове виконання рішення.

УВАгА! За загальним правилом 
таку заяву разом з виконавчим 
листом слід подавати до 

районного або міського відділу державної 
виконавчої служби за місцем проживання 
(знаходження) відповідача у справі.

ЯК ПРАВИлЬНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ?
Такі документи рекомендовано подати 
одним зі способів:

надіслати їх поштою рекомендованим 
цінним (з описом вкладення) листом з 
повідомленням про вручення;
подати їх безпосередньо до канцелярії 
відповідного органу. При цьому 
працівник цього органу повинен на копії 
заяви посвідчити її отримання та дату.

  


