
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Портал Судова влада України 
www.court.gov.ua
Верховна Рада України, законодавство України
www.rada.gov.ua
Верховний суд України
www.scourt.gov.ua
Вища рада юстиції
www.vru.gov.ua 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
www.vkksu.gov.ua 
Державна судова адміністрація України
http://dsa.court.gov.ua/dsa/ 
Європейський суд з прав людини
www.echr.coe.int 
Єдиний державний реєстр судових рішень
www.reyestr.court.gov.ua
Міністерство юстиції України
www.minjust.gov.ua
Проект USAID «Справедливе правосуддя»
www.fair.org.ua

Безкоштовна юридична допомога
Асоціація юридичних клінік України
http://www.legalclinics.in.ua 
Правовий простір
http://legalspace.org 
Український правовий портал
http://www.pravoonline.org.uа 
Українська Гельсінська спілка з прав людини
http://helsinki.org.ua 
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ЯКЩО РІШЕННЯ СУДУ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ  
НАВІТЬ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ?
Іноді виникають ситуації, коли рішення суду у цивільній 
справі не виконується навіть примусово. Варто знати, 
що законодавством встановлена адміністративна і кри-
мінальна відповідальність за невиконання судового рі-
шення у вигляді штрафу, обмеження і позбавлення волі 
та позбавлення права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю. Крім того, невиконання судо-
вого рішення може бути підставою для дисциплінарної 
відповідальності. Шкода, завдана особі внаслідок не-
виконання судового рішення, підлягає відшкодуванню в 
судовому порядку.

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу,  
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  
в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». 

Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста. 
Оновлено станом на 08.08.2014



НАБРАННЯ РІШЕННЯМ  
ЗАКОННОЇ СИЛИ
Рішення суду набирає законної сили після закінчення 
строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляцій-
ну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної 
скарги рішення, якщо його не було скасовано, набирає 
законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Рішення та ухвала суду касаційної інстанції набирають 
законної сили з моменту їх оголошення. З моменту ого-
лошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції 
скасовані рішення та ухвали суду першої та апеляційної 
інстанції втрачають законну силу.

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ
В ідеалі судове рішення виконується добровільно. Якщо 
ж відповідач (боржник) добровільно не виконує рішення 
суду у цивільній справі, що набрало законної сили або 
підлягає негайному виконанню, рішення суду можна ви-
конати примусово. Для того, щоб виконати рішення суду 
у примусовому порядку, Вам потрібно: 

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ?
Усі вищезгадані документи, які слід подавати до відпо-
відних органів, рекомендовано подати одним з таких 
способів: 

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

• подати їх безпосередньо до канцелярії відповід-
ного органу, при цьому працівник цього органу 
повинен на Вашому примірнику заяви поставити 
відмітку про її отримання.

ПОМИЛКА У ВИКОНАВЧОМУ ЛИСТІ. ЩО РОБИТИ?
Інколи суд при оформлені або видачі виконавчого до-
кумента допускає у ньому помилку, яка виявляється в 
процесі примусового виконання рішення суду органами 
державної виконавчої служби. В цьому випадку держав-
ний виконавець повідомляє Вас як особу, яка подала ви-
конавчий лист, про наявність у ньому недоліків.

З тим, аби усунути такі помилки, Вам потрібно:
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