
Виконання рішення суду – це заключний етап 
у процесі судового захисту цивільних прав. 

Рішення суду першої інстанції набирає 
законної сили через 10 днів з дня його 
проголошення, якщо не подано апеляційну 
скаргу.

Якщо оскаржене судове рішення не було 
скасовано, воно набирає законної сили після 
розгляду справи апеляційним судом.
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Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста.

Оновлено станом на 31.01.2016

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 ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Подати оригінал ухвали суду про 
внесення виправлень до відповідного 
органу державної виконавчої служби.

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ СУДУ У ПРИмУСОВОмУ 

ПОРЯДКУ 
У випадках, коли рішення 
суду у цивільній справі не 
виконується навіть примусово, 
законодавством встановлена 
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 виконавця 
можуть бути оскаржені до вищестоящої 
посадової особи або до суду у порядку, 
встановленому законом.

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 чи адміністративного 
правопорушення, він підлягає кримінальній 
чи адміністративній відповідальності у 
порядку, встановленому законом.
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Скасовані рішення суду першої та/або  ухвали 
апеляційної інстанції втрачають законну 
силу з моменту оголошення ухвали судом 
касаційної інстанції. Рішення суду касаційної 
інстанції набирають законної сили з моменту 
їх оголошення.
Судові рішення підлягають негайному ви-
конанню у справах про:

стягнення аліментів - у межах суми пла-
тежу за один місяць;
присудження працівникові виплати заро-
бітної плати, але не більше ніж за один 
місяць;
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
фізичної особи, - у межах суми стягнення 
за один місяць;
поновлення на роботі незаконно звіль-
неного або переведеного на іншу роботу 
працівника;
відібрання дитини і повернення її тому, з 
ким вона проживала;
розкриття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю, щодо юридичних та 
фізичних осіб;
примусову госпіталізацію чи продовження 
строку примусової госпіталізації до 
протитуберкульозного закладу.

ПРИмУСОВЕ ВИКОНАННЯ
СУДОВОгО РІШЕННЯ
Судове рішення має виконува-
тися добровільно. Навмисне
його невиконання є проявом 
неповаги до суду і тягне за 
собою встановлену законом від-

повідальність відповідно до ст. 382 Кримі-
нального кодексу України. 

подати їх безпосередньо до канцелярії 
відповідного органу, отримавши на                         
копії відмітку про їх отримання пред-
ставником даної установи.

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.

З тим, аби усунути такі помилки, 
необхідно:

Звернутися до суду, який видав ви-
конавчий лист, з заявою про виправ-
лення 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.

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.

 

Якщо ж відповідач (боржник) добровільно 
не виконує рішення суду у цивільній справі, 
що набрало законної сили або яке підлягає 
негайному виконанню, виникає потреба 
у провадженні для його примусового 
виконання. 
Для того, щоб виконати рішення суду у 
примусовому порядку, потрібно: 

Звернутися з заявою про видачу вико-
навчого листа до суду першої інстанції, який 
ухвалив рішення. 

УВАгА! У заяві слід :
 – зазначити дані про позивача, 
відповідача, номер справи;

 – викласти вимогу до суду видати виконавчий 
лист;

 – поставити підпис особи, яка подає заяву, та 
дату.

Отримати у суді виконавчий лист.
Подати до районного або міського 
відділу державної виконавчої служби 
за місцем проживання (знаходження) 
боржника, тобто відповідача по справі 
заяву про відкриття виконавчого 
провадження для примусового виконання 
рішення, долучивши оригінал виконавчого 
листа.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОДАТИ ДОКУмЕНТИ?

Усі документи до відповідних 
органів слід подавати одним з 
таких способів: 

надіслати їх поштою рекомендованим 
цінним (з описом вкладення) листом з 
повідомленням про вручення;


