Відповідальність за невиконання рішення суду
Написав Адвокат Чумак Д.П.

У зв'язку із вступом в силу нового закону "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010
№ 2453-VI внесено зміни до статті 382 Кримінального Кодексу України, відповідно до
якої тепер боржнику ( зараз уже не тільки службовій особі, як було раніше, але й
фізичній особі-громадянину) за невиконання рішення суду загрожуєкримінальна
відповідальність. Ця новелла призводить до можливості вжиття державними
виконавцями бульш дієвих заходів з метою повного та фактичного виконання рішеннь
судів.

Хоча і раніше відповідно до ч. 2 ст. 88 Закону України «Про виконавче провадження» у
разі наявності ознак злочину у діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення
чи іншим чином порушує вимоги законодавства про виконавче провадження, державний
виконавець складав акт про порушення і надсилав до відповідних правоохоронних
органів подання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.124 Конституції України всі судові рішення, є обов’язковими до
виконання на всій території України.

Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу.
За невиконання рішень судів чинним законодавством передбачена адміністративна та
кримінальна відповідальність за невиконання вимог державного виконавця та порушення
вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Згідно ст. 89 Закону України «Про виконавче провадження» у разі невиконання без
поважних причин у встановленому державним виконавцем строк рішення, що зобов»язує
боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі державний
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виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника – фізичну особу
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на теперішній
час становить від 170,00 грн. до 340,00 грн.; на посадових осіб – від десяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на теперішній час становить від
170,00 грн. до 680,00 грн.; на боржника – юридичну особу – від сорока до шістдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на теперішній час становить від
680,00 грн. до 1020,00 грн. та встановлює новий строк для виконання.
У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний
виконавець у тому ж порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та
звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до
кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Згідно ст. 90 Закону України «Про виконавче провадження» за порушення вимог Закону
України «Про виконавче провадження», невиконання законних вимог державного
виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, несвоєчасне подання або
неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника,
неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, а
також неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або
місця роботи(отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом
державного виконавця винні особи несуть відповідальність у встановленому законом
порядку.
У разі порушення особою вимог Закону державний виконавець складає протокол про
адміністративне правопорушення.

Підставами для складання протоколу є:

а) невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи
посадовими особами;

б) несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та
інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і
майновий стан боржника;

в) неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або
місця роботи (отримання доходів);
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г) неявка без поважних причин за викликом державного виконавця.

Протокол направляється для розгляду до відповідного районного, районного у місті,
міського чи міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У разі наявності у діях боржника ознак злочину, передбаченого статтями 164, 382, 388
Кримінального кодексу України, державний виконавець звертається до правоохоронних
органів з поданням про притягнення особи до кримінальної відповідальності відповідно
до закону.
Однією з підстав направлення подання про притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ознаки злочину передбаченого ст.. 164 Кримінального кодексу
України за злісне ухилення від сплати аліментів є заборгованість зі сплати аліментів у
розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Підставою для направлення подання про притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ознаки злочину, передбаченого ст.. 382 Кримінального кодексу
України за умисне невиконання рішення суду є відкриття боржником нових рахунків в
банківських установах після винесення державним виконавцем постанови про арешт
коштів боржника.

Підставою для направлення подання про притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ознаки злочину, передбаченого ст.. 388 Кримінального кодексу
України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна
або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або
майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким
майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником
банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено
арешт.
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