
Якщо рішеннЯ суду  
не виконуєтьсЯ навіть  
у примусовому порЯдку?

іноді виникають ситуації, коли рішення суду у ад-
міністративній справі не виконується навіть приму-
сово. варто знати, що законодавством встановле-
на адміністративна і кримінальна відповідальність 
за невиконання судового рішення у вигляді штра-
фу, обмеження і позбавлення волі та позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю.
крім того, невиконання судового рішення може 
бути підставою для дисциплінарної відповідаль-
ності. шкода, завдана особі внаслідок невико-
нання су дового рішення, підлягає відшкодуванню 
в судовому порядку. 

корисні посиланнЯ

портал судова влада україни
державна судова адміністрація 
україни  
www.court.gov.ua 

відділи державної виконавчої 
служби на сайті міністерства 
юстиції україни  
www.minjust.gov.ua

Законодавство україни 
www.rada.gov.ua 

верховний суд україни
www.scourt.gov.ua

вищий адміністративний суд 
україни
www.vasu.gov.ua

єдиний державний реєстр 
судових рішень
www.reyestr.court.gov.ua

проект USAID «україна: 
верховенство права»
www.ukrainerol.org.ua

пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких  
значущих юридичних дій варто отримати  

консультацію юриста.

Брошури, буклети та відеоролики про судову систему 
україни підготовлені та видані за підтримки проекту USAID 
«україна: верховенство права» у співпраці з радою суддів 
україни та державною судовою адміністрацією україни.

ВИКОНАННЯ  
СУДОВИХ РІШЕНЬ 
У АДМІНІСТРАТИВНИХ 
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наБраннЯ рішеннЯм 
Законної сили
рішення суду стає обов’язковим до виконання лише 
з моменту набрання ним законної сили.
За загальним правилом, рішення адміністративно-
го суду першої інстанції набирає законної сили за 
умови, якщо це рішення не було оскаржене в апе-
ляційному порядку. 
Якщо ж рішення було оскаржене в апеляційному 
порядку, воно набирає законної сили після розгля-
ду справи апеляційним судом.

примусове виконаннЯ  
судового рішеннЯ
в ідеалі судове рішення виконується добровіль но. 
Якщо ж відповідач добровільно не виконує поста-
нову суду в адміністративній справі, що набрала 
законної сили або підлягає негайному виконанню, 
рішення суду можна виконати примусово.

для того, щоб виконати рішення адміністративно-
го суду у примусовому порядку, вам необхідно:

Як правильно подати документи?
усі вищезгадані документи, які слід подавати до від-
повідних 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 оформленні або видачі виконавчо-
го документа допускає у ньому помилку, яка ви-
являється в процесі примусового виконання рішен-
ня суду органами державної виконавчої служби.  
в цьому випадку державний виконавець повідомляє 
вас як особу, яка подала виконавчий лист, про на-
явність у ньому недоліків. З тим, аби усунути такі по-
милки, вам необхідно:

➜ Заяву про 
апеляційну скаргу 
можна подати 
протягом 10 днів 
з дня проголошення 
постанови суду.  
Якщо заяву  
не подано,  
рішення набирає 
законної сили.

Виконання судоВих рішень у адміністратиВних спраВах

Звернутися до суду, який видав виконавчий лист, з заявою 
про виправлення помилки.
уВаГа! у заяві слід зазначити таке:

−  відомості про адміністративну справу:  
дані про позивача, відповідача, номер справи;

−  вимогу до суду виправити помилку у виконавчому листі;
− підпис особи, яка подає заяву, та дату.

отримати у суді ухвалу про внесення виправлень до ви-
конавчого листа

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

Звернутися до суду першої інстанції, який виніс рішення, 
з заявою про видачу виконавчого листа.
уВаГа! у заяві слід зазначити:

−  відомості про адміністративну справу:  
дані про пози вача, відповідача, номер справи;

−  вимогу до суду видати виконавчий лист;

− підпис особи, яка подає заяву, та дату.

отримати у суді виконавчий лист

подати до відповідного органу державної виконавчої служ-
би україни заяву про відкриття виконавчого провадження - 
примусове виконання рішення, додавши до цієї заяви оригінал 
виконавчого листа.
уВаГа! За загальним правилом заяву про примусове вико-
нання рішення з виконавчим листом слід подавати до район-
ного або міського відділу державної виконавчої служби за міс-
цем проживання (знаходження) відповідача по справі


