
Загальні умови виконання рішень судів немайнового характеру 

 

Управління державної виконавчої служби столиці здійснює виконання 

рішень судів та інших органів відповідно до законів. Такі рішення не завжди 

стосуються поверненню грошових коштів на користь тих чи інших організацій, 

установ та осіб, а й проваджень немайнового характеру. Що це означає? 

 

До рішень немайнового характеру відносяться рішення:  

про поновлення на роботі;  

про вселення стягувача;  

про виселення боржника;  

про відібрання дитини та інші рішення, за якими боржника зобов’язано 

особисто вчинити певні дії на користь стягувача чи утриматися від здійснення 

таких дій, рішення про конфіскацію майна. 

За рішеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії 

або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після 

закінчення строку, визначеного Законом України «Про виконавче провадження», 

перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному 

виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій 

робочий день після відкриття виконавчого провадження. 

Виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, 

передбаченого частиною другою цієї статті, повторно перевіряє виконання 

рішення боржником. 

Увага! У разі повторного невиконання без поважних причин боржником 

рішення, якщо таке рішення може бути виконано без участі боржника, 

виконавець надсилає органу досудового розслідування повідомлення про 

вчинення боржником кримінального правопорушення та вживає заходів 

примусового виконання рішення, передбачених цим Законом. 

У разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без 

участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування 

повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та 

виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. 

Виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або 

про утримання від вчинення певних дій доводить до відома боржника 

резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний акт. Після 

складення акта виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого 

провадження. 

Так, стаття 382 Кримінального кодексу України передбачає 

відповідальність за невиконання судового рішення, а саме:  

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що 

набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню – карається штрафом 

від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, - караються штрафом від семисот 

п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 



3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне 

становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, 

або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і 

свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

юридичних осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з 

прав людини – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. З вищевикладеного, слід зазначити, що виконання рішень 

у немайнових спорах істотно відрізняється від виконання рішень майнового 

характеру. А саме, при виконанні рішень немайнового характеру звернення 

стягнення на майно , доходи боржника, вилучення у останнього предметів тощо 

не провадиться . 
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