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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються різні концепції визначення поняття кваліфікуючих ознак злочину. Проаналізовані кваліфікуючі 

ознаки складу злочину, передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу України «Невиконання судового рішення», та виз-
начено її особливості. Досліджено кваліфікуючі ознаки кримінально-караних діянь за невиконання судового рішення 
за законодавством держав Європейського Союзу. Акцентовано увагу на тому, що, на відміну від ст. 382 Кримінального 
кодексу України, жодна норма в кримінальних кодексах держав Європейського Союзу не передбачає як кваліфікуючу оз-
наку відповідальність за невиконання рішення Європейського суду з прав людини. Встановлено, що кримінальні кодекси 
низки держав Європейського Союзу містять підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за невиконання 
судового рішення. Враховано досвід окремих держав Європейського Союзу з досліджуваної тематики та запропоновано 
деякі зміни до національного законодавства з даного питання.
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SUMMARY
The article deals with various concepts of definition of qualifying attributes of a crime. The qualifying attributes of the crime, 

stipulated by art. 382 of the Criminal Code of Ukraine “Failure to comply with a court decision”, and its features are determined. 
The qualifying signs of criminal punishments for failure to comply with a court decision under the legislation of the European 
Union states are investigated. Attention is drawn to the fact that, unlike Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine, no provision in 
the criminal codes of the states of the EU does not stipulate as a qualifying attribute the responsibility for failure to comply with 
the ECtHR judgment. It has been established that the criminal codes of a number of EU states contain grounds for exemption from 
criminal liability for non-enforcement of a court decision. The experience of individual EU countries in the subject area is taken 
into account and some changes to the national legislation on this issue are proposed.
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REZUMAT
Articolul se referă la diferite concepte de definire a atributelor calificatoare ale unei infracțiuni. Atributele de calificare ale 

infracțiunii prevăzute de art. 382 din Codul penal al Ucrainei "Nerespectarea unei hotărâri judecătorești", iar caracteristicile sale 
sunt determinate. Semnele de calificare a pedepsei penale pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești în temeiul legislației 
statelor Uniunii Europene sunt investigate. Se atrage atenția asupra faptului că, spre deosebire de art. 382 din Codul penal al Ucrai-
nei, nici o dispoziție din codurile penale ale statelor UE nu prevede ca atribut calificator răspunderea pentru nerespectarea hotărârii 
CEDO. Sa stabilit că codurile penale ale mai multor state UE conțin motive de scutire de răspundere penală pentru neexecutarea 
unei hotărâri judecătorești. Este luată în considerare experiența țărilor individuale din UE în acest domeniu și sunt propuse câteva 
modificări ale legislației naționale în această privință.

Cuvinte cheie: compoziția infracțiunii, atributele de calificare, norma de stimulare, neexecutarea hotărârii judecătorești, statul 
Uniunii Europene.

Постановка проблеми. Кваліфікуючі ознаки є од-
ним із найбільш поширених засобів диференціації кара-
ності в статтях Особливої частини Кримінального кодек-
су (далі – КК) України і саме тому дослідження цього 
питання є одним із головних пріоритетів науки кримі-

нального права. Що ж до кваліфікуючих ознак невико-
нання судового рішення – в компаративістському аспекті 
вони мало досліджені і, на нашу думку, досвід держав 
Європейського Союзу (далі – ЄС) у цьому аспекті вар-
тий запозичення.



APRILIE 2018 135

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

Стан дослідження. Кваліфікуючі ознаки злочинів 
свого часу вивчали такі видатні науковці, як: А.В. Барков, 
О.О. Дудоров, В.В. Карлов, С.Є. Кротов, Л.Л. Кругліков, 
В.О. Навроцький, В.Н. Савінов та інші.

Питання, присвячені кваліфікуючим ознакам неви-
конання судового рішення за законодавством України та 
держав ЄС, розглядалися в дослідженнях В.А. Головчука 
«Кримінально-правова охорона порядку виконання судо-
вих рішень» (2012 р.), Г.І. Богонюк «Кримінально-правова 
характеристика невиконання судового рішення» (2016 р.), 
М.О. Букач «Кримінальна відповідальність за невиконання 
судового рішення» (2017 р.) та окремих працях С.С. Мі-
рошниченка.

Метою і завданням статті є комплексний аналіз і по-
рівняння кваліфікуючих ознак невиконання судового рі-
шення за законодавством України та держав ЄС, а також 
формулювання пропозицій щодо вдосконалення відповід-
ної норми КК України.

Виклад основного матеріалу. У науці кримінального 
права комплексні дослідження кваліфікуючих ознак май-
же не проводилися. За часів радянської доби лише окремі 
науковці у своїх працях приділяли належну увагу проблемі 
дослідження їхньої правової природи. 

На жаль, питання кваліфікуючих ознак зазвичай зали-
шається поза увагою українських науковців. Їх досліджен-
ня має поверховий характер. 

Серед науковців немає єдиного погляду щодо визначен-
ня поняття кваліфікуючих ознак. Зокрема, Л.Л. Кругліков та 
О.В. Васільєвський зазначають, що кваліфікуючими є озна-
ки складу злочину, які свідчать про різко підвищену (порів-
няно з основним складом) суспільну небезпечність діяння й 
особи, яка його вчинила [1, с. 174]. Т.О. Лєснієвські-Коста-
рева визначає кваліфікуючі ознаки як передбачені в законі 
обставини, характерні для злочинів відповідного виду, що 
відображають значно змінений порівняно з основним скла-
дом злочину ступінь суспільної небезпечності скоєного й 
особи винного та впливають на кваліфікацію злочину і міру 
відповідальності [2, с. 230]. В.О. Навроцький вказує на те, 
що кваліфікуючі ознаки – це додаткові ознаки складу зло-
чину, які підвищують ступінь його суспільної небезпеки  
[3, с. 305]. С.Є. Кротов називає кваліфікуючими такі озна-
ки злочину, які сформульовані в статтях Особливої частини 
КК, містять обтяжуючі обставини вказаного в диспозиції 
статті злочину і передбачають підвищену відповідальність  
[4, с. 16]. На думку О.М. Войтюк, кваліфікуючі ознаки – це 
один зі способів посилення суворості покарання [5, с. 7].

Термін «кваліфікуючі ознаки» вживається в науковій 
літературі у двох значеннях – широкому та вузькому. У 
широкому – це будь-які кваліфікуючі й осо¬бливо кваліфі-
куючі ознаки, передбачені кон¬кретним складом злочину, 
у вузькому – лише ті кваліфікуючі ознаки, що передбаче-
ні час¬тинами статей, які мають місце після основ¬ного 
складу злочину. У свою чергу, і термін «особливо квалі-
фікуючі ознаки» останнім ча¬сом також використовується 
як у широкому, так й у вузькому розумінні. У широкому 
розу¬мінні – це всі ознаки складу злочину, які зазначені в 
частинах статті, передбачених після ч. 2 або іншої частини, 
що перед¬бачає кваліфікуючі ознаки, а у вузькому розу-
мінні – тільки ті ознаки, які встановлені в час¬тині статті, 
яка передбачається після тієї частини, в якій йдеться про 
кваліфікуючі ознаки.

На нашу думку, кваліфікуючі ознаки злочину потрібно 
визначати як передбачені законом характерні для частини 
злочинів певного виду істотні обставини, які відобража-
ють типовий, але значно змінений (порівняно з основним 
складом злочину) ступінь суспільної небезпечності діяння 
й особи винного і впливають на законодавчу оцінку (квалі-
фікацію) вчиненого й міру відповідальності.

Як показує аналіз чинного вітчизняного законодавства, 
а також законодавства закордонних країн, віднесення тих 
чи інших обставин до категорії кваліфікуючих ознак неви-
конання судового рішення залежить від конструкції статті 
загалом і від ознак її основного складу злочину зокрема. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 382 КК України чинної редакції, 
ознаками основного складу злочину є «умисне невиконан-
ня вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали 
законної сили, або перешкоджання їх виконанню». 

До кваліфікуючих ознак, відповідно до ч. 2 ст. 382 КК, 
віднесені ті самі дії, вчинені службовою особою. Визна-
чення поняття «службова особа» закріплене в примітці до 
ст. 364 КК України, а також у ст. 18 КК України. Відмін-
ність між ними полягає в тому, що:

а) у першому з них згадується про державні чи кому-
нальні підприємства, установи чи організації, тоді як у дру-
гому такого обмеження немає;

б) перше визначення стосується вузького і визначеного 
кола злочинів, а саме тих, що передбачені ст. ст. 364, 368, 
368–2, 369, тоді як друге поширюється на решту злочинів.

Враховуючи специфіку даних визначень, на нашу дум-
ку, застосуванню в ст. 382 КК України підлягає визначення 
службової особи, яке наведене в ст. 18 КК України.

До особливо кваліфікуючих ознак, відповідно до ч. 3 ст. 
382 КК, віднесені дії, передбачені ч. 1 або ч. 2 цієї статті, 
вчинені службовою особою, яка має відповідальне чи осо-
бливо відповідальне становище, або особою, раніше суди-
мою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони 
завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам і 
свободам громадян, державним чи громадським інтересам, 
або інтересам юридичних осіб. Визначення поняття особи, 
яка має відповідальне чи особливо відповідальне станови-
ще, закріплене в примітці до ст. 368 КК України. 

Ще одним актуальним питанням, що потребує науково-
го дослідження, є аналіз положення ч. 3 ст. 382 КК Украї-
ни щодо визначення змісту такої ознаки, що характеризує 
суб’єкта зазначеного злочину як «вчинені особою, раніше 
судимою за злочин, передбачений цією статтею». Ця ак-
туальність передусім обумовлена власне формулюванням 
цієї ознаки «раніше судимою». В.В. Голіна зазначає, що 
судимість персоніфікована і пов’язана лише з конкретною 
особою, а обмеження прав і всі несприятливі для особи 
правові наслідки пов’язані не взагалі зі судимістю, а з тим 
злочином, який вчинила особа і за який була засуджена  
[6, с. 23]. Отже, робимо висновки, що ця ознака характе-
ризує саме суб’єкта злочину, оскільки наведене формулю-
вання цієї кваліфікуючої ознаки стосується саме особи, що 
вже вчиняла цей злочин та була за нього засуджена із при-
значеним покаранням.

У літературі зазначається, що особа, раніше судима за 
злочин, передбачений цією статтею, – особа, що була за-
суджена за будь-якою частиною ст. 382 КК України і суди-
мість в якої не погашена або не знята [7, с. 749]. Відповідно 
до ч. 1 ст. 88 КК, особа визнається такою, що має суди-
мість, зі дня набрання чинності обвинувальним вироком 
і до погашення або зняття судимості. Зі змісту наведеної 
норми очевидно, що погашення або зняття судимості як за-
вершальний етап реалізації кримінальної відповідальності 
означає повне й остаточне усунення всіх обмежень і поз-
бавлень, пов’язаних зі судимістю.

Ми дотримуємося думки, що поняття «особа, раніше 
судима за злочин» потрібно розуміти як особу, яка має не-
погашену або незняту судимість.

Науковцями висловлюються різні думки щодо кваліфі-
куючої ознаки у вигляді завдання істотної шкоди охороню-
ваним законом правам і свободам громадян, державним чи 
громад¬ським інтересам або інтересам юридичних осіб у 
ч. 3 ст. 382 КК України. Так, наприклад, Г.І. Богонюк про-
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понує «виключити поняття «заподіяння істотної шкоди 
охоронюваним законом правам і свободам громадян, дер-
жавним чи громадським інтересам або інтересам юридич-
них осіб» із кваліфікуючих ознак, що передбачені в ч. 2 ст. 
382 КК України» [8, с. 11].

Натомість М.О. Букач пропонує істотну шкоду в ч. 3 
ст. 382 КК України замінити на значну шкоду охоронюва-
ним законом правам і свободам громадян, державним чи 
громадським інтересам або інтересам юридичних осіб і в 
примітці до цієї статті встановити, що значною шкодою в 
цій статті вважається така шкода, яка в сто й більше ра-
зів більше неоподаткованого мінімуму доходів громадян 
(далі – НМДГ) [9, с. 14–15].

Ми вважаємо, що поняття «істотна шкода охоронюва-
ним законом правам і свободам громадян, державним чи 
громадським інтересам або інтересам юридичних осіб» 
охоплює завдання матеріальної, нематеріальної шкоди, а 
також фізичної шкоди, яка спричинена внаслідок невико-
нання рішення суду (завдання ударів і побоїв, легких або 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень, незаконне позбав-
лення волі).

Питання про істотність шкоди, яка полягає в завданні 
суспільно небезпечних наслідків нематеріального харак-
теру, вирішується з урахуванням конкретних обставин 
справи. Зокрема, істотною шкодою можуть визнаватися 
порушення охоронюваних Конституцією України чи інши-
ми законами прав та свобод людини і громадянина (право 
на свободу й особисту недоторканність та недоторканність 
житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), підрив ав-
торитету та престижу органів державної влади чи органів 
місцевого самоврядування, порушення громадської безпе-
ки та громадського порядку, створення обстановки й умов, 
що утруднюють виконання підприємством, установою, ор-
ганізацією своїх функцій, приховування злочинів.

Водночас матеріальні збитки, які охоплюються понят-
тям «істотна шкода», у кожній диспозиції статті мають 
різний розмір, а також відображають різний ступінь і ха-
рактер суспільної небезпеки наслідків. Окрім того, аналіз 
законодавчих дефініцій поняття істотної шкоди показав, 
що вони не розкривають істотних ознак даного поняття, а 
стосуються лише окремих ситуацій, коли шкода від кон-
кретно вказаних злочинів полягає в завданні матеріальних 
збитків. На нашу думку, істотною шкодою в ч. 3 ст. 382 КК 
України, якщо вона полягає в завданні матеріальних збит-
ків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів переви-
щує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Особливу цікавість викликає ч. 4 ст. 382 КК України, 
яка передбачає кримінальну відповідальність службової 
особи за умисне невиконання рішення Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ), рішення Конституційного 
Суду України й умисне недодержання нею висновку Кон-
ституційного Суду України (далі – КСУ). На наше пере-
конання, за своїм змістом ця норма є радше політичною 
декларацією, яка підтверджує курс керівництва України на 
зближення з ЄС. Вона не вписується в систему внутріш-
ньодержавного законодавства, бо ЄСПЛ не є частиною на-
ціональної судової системи України. Тому сам факт появи 
даної норми виглядає, на наш погляд, штучним. Здається, 
що відносини тієї чи іншої держави з міжнародними орга-
нізаціями повинні регулюватися в межах двосторонніх або 
багатосторонніх договорів. Водночас умисне невиконання 
службовою особою рішення ЄСПЛ передбачає покарання 
більш суворе, ніж умисне невиконання службовою особою 
вироку, рішення, ухвали національного суду. Одним з ар-
гументів неоднозначності такого законодавчого підходу 
є посилання на принцип обов’язковості судових рішень 
національних судів, який вважається одним із ключових 
конституційних принципів судочинства (ст. ст. 124, 129 

Конституції України). Кримінальним процесуальним ко-
дексом України (ст. 21) також передбачено, що «<…> ви-
рок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, 
визначеному цим Кодексом, є обов’язковими і підлягають 
безумовному виконанню на всій території України». Крім 
того, правові наслідки невиконання рішень національних 
судів для фізичних та юридичних осіб, на нашу думку, є 
однаковими, тобто такими ж, як і в разі невиконання рі-
шень ЄСПЛ.

У свою чергу, на відміну від рішень судів загальної 
юрисдикції, які мають персоніфікований характер, КСУ 
мають здебільшого нормативний (чи, як кажуть окремі до-
слідники, «квазінормативний», тобто подібний до норма-
тивного) характер, що по суті унеможливлює притягнення 
до кримінальної відповідальності конкретних осіб у біль-
шості випадків. І вирішальним чинником у такій ситуації 
є той факт, що виконання актів КСУ здебільшого вимагає 
ухвалення політичних рішень, зокрема й колегіальними 
органами, наприклад, ухвалення нових законів, інших 
правових актів тощо. Виявляється можливим притягнення 
винних осіб до кримінальної відповідальності за невико-
нання рішень КСУ лише в тому разі, якщо КСУ покладе на 
певний державний орган обов’язки щодо забезпечення ви-
конання рішення, додержання висновку і водночас можна 
буде визначити конкретного виконавця.

Ми вважаємо, що з вищезазначених причин дана квалі-
фікуюча ознака не є доцільною в ст. 382 КК України. Саме 
тому ми пропонуємо виключити невиконання рішення 
ЄСПЛ та рішення, висновок КСУ як кваліфікуючу озна-
ку ст. 382 КК України, але водночас саме рішення ЄСПЛ 
та рішення і висновок КСУ залишити як предмети даного 
злочину. Пропозиції щодо внесення змін у дану норму за-
пропоновані нами у висновках статті. 

Розглядаючи норми закордонного законодавства, які 
передбачають кримінальну відповідальність за невико-
нання судового рішення, варто зазначити, що більшість 
вказаних норм не містять кваліфікуючих ознак. Тому кри-
мінальні кодекси держави ЄС варто поділити за такими 
критеріями: 1) кодекси держави ЄС, в яких норма за не-
виконання судового рішення містить кваліфікуючі ознаки 
(Франція, Чехія); 2) кодекси держав ЄС, в яких норма за 
невиконання судового рішення не містить кваліфікуючих 
ознак (Австрія, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Латвія, 
Литва, Естонія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Руму-
нія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Шве-
ція).

Так, кваліфікуючою ознакою норми, яка передбачає 
кримінальну відповідальність за невиконання судового 
рішення за КК Франції (ст. 314–7), є вчинення такого ж 
діяння, передбаченого ч. 1 цієї статті, юридичним або фак-
тичним керівником юридичної особи, який організовує або 
обтяжує неплатоспроможність останнього за умов, визна-
чених попереднім абзацом, з метою ухилення від майнових 
обов’язків, що випливають із вироку або рішення в кримі-
нальних, деліктних або квазіделіктних справах [10].

За КК Чехії, кваліфікуючою ознакою невиконання су-
дового рішення (ст. 337) є вчинення дій, передбачених дис-
позицією статті повторно [11].

Варто зазначити, що жодний із кримінальних кодексів 
держав-учасниць ЄС не містить як кваліфікуючу ознаку 
аналізованої норми відповідальність за невиконання рі-
шення ЄСПЛ.

На нашу думку, заслуговує на увагу той факт, що в де-
яких кримінальних кодексах держави ЄС, у нормах, які за-
кріплюють кримінальну відповідальність за невиконання 
судового рішення, передбачені певні підстави для звіль-
нення від кримінальної відповідальності за скоєння такого 
злочину.
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Так, підставою для звільнення від кримінальної відпо-
відальності за невиконання судового рішення в КК Австрії 
є добровільне повернення речі, вилученої з-під майнового 
арешту, особою перш ніж органи влади (§ 151, абз. 3) діз-
налися про її злочинну діяльність [12].

Подібно до КК Австрії, в КК Угорщини закріплена 
стаття, яка звільняє від відповідальності за невиконан-
ня судового рішення. Зокрема, ч. 2 ст. 288 КК Угорщини 
передбачає, що злочинець не підлягає судовому переслі-
дуванню, якщо він виконає своє зобов’язання у зв’язку з 
виконавчим провадженням перед подачею обвинувального 
акта [13].

КК Іспанії також містить норму, яка закріплює підстави 
для звільнення від кримінальної відповідальності за не-
виконання судового рішення. Так, ч. 2 ст. 410 КК Іспанії 
передбачає звільнення від кримінальної відповідальності 
посадових осіб та державних службовців, які відмовили-
ся здійснити належне виконання судових рішень, рішень і 
розпоряджень вищих посадових осіб, якщо вони являють 
собою відкрите, очевидне й явне порушення закону або ін-
шого загального нормативного акта [14]. 

Висновки. Кваліфікуючі ознаки складу злочину ми ро-
зуміємо як передбачені законом характерні для частини 
злочинів певного виду істотні обставини, які відобража-
ють типовий, але значно змінений (порівняно з основним 
складом злочину) ступінь суспільної небезпечності діяння 
й особи винного і впливають на законодавчу оцінку (квалі-
фікацію) вчиненого й міру відповідальності.

Поняття «особою, раніше судимою за злочин» у квалі-
фікуючій ознаці ч. 3 ст. 382 КК України ми розуміємо як 
вчинення дій, передбачених ч. 1 або ч. 2 цієї статті, осо-
бою, яка має непогашену або незняту судимість. Ми вва-
жаємо, що поняття «істотна шкода охоронюваним законом 
правам і свободам громадян, державним чи громадським 
інтересам або інтересам юридичних осіб» кваліфікуючої 
ознаки ч. 3 ст. 382 КК України охоплює завдання матері-
альної, нематеріальної шкоди, а також фізичної шкоди, яка 
спричинена внаслідок невиконання рішення суду (завдан-
ня ударів і побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень, незаконне позбавлення волі).

Варто зазначити, що більшість норм закордонного зако-
нодавства, які передбачають кримінальну відповідальність 
за невиконання судового рішення, не містять кваліфікую-
чих ознак. Лише в кримінальних кодексах Франції та Чехії 
наявні кваліфікуючі ознаки невиконання судового рішення. 

Заслуговує на увагу досвід низки держав ЄС (Австрії, 
Угорщини, Іспанії) щодо наявності підстав для звільнення 
від кримінальної відповідальності за невиконання судово-
го рішення.

На нашу думку, вказаний досвід варто застосувати в 
національному законодавстві, оскільки можливість звіль-
нення від кримінальної відповідальності буде слугувати 
додатковим стимулом для виконання судового рішення до 
моменту притягнення до кримінальної відповідальності.

Ще однією відмінністю у вказаних нормах є те, що в 
жодному із кримінальних кодексів держав ЄС не передба-
чено як кваліфікуючу ознаку відповідальність за невико-
нання рішення ЄСПЛ.

На наше переконання, варто виключити з диспозиції ст. 
382 КК України кваліфікуючу ознаку «умисне невиконан-
ня службовою особою рішення Європейського суду з прав 
людини, рішення Конституційного Суду України та умисне 
недодержання нею висновку Конституційного Суду Украї-
ни», але водночас саме рішення ЄСПЛ, рішення та висно-
вки КСУ залишити як предмети даного злочину.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо власну редак-
цію ст. 382 КК України: 

«Ст. 382. Невиконання судового акта

1. Умисне невиконання судового акта, що набрав закон-
ної сили, або перешкоджання його виконанню, – карається 
штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на 
строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою, – кара-
ється штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбав-
ленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

3. Діяння, передбачене ч. 1 або ч. 2 цієї статті, вчинене 
службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо 
відповідальне становище, або особою, раніше судимою за 
злочин, передбачений цією статтею, або якщо воно заподі-
яло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свобо-
дам громадян, державним чи громадським інтересам або 
інтересам юридичних осіб, – карається позбавленням волі 
на строк від трьох до восьми років із позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років.

4. Особа звільняється від кримінальної відповідально-
сті за діяння, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 цієї статті, якщо вона 
до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину 
добровільно виконала судовий акт

Примітка. Під судовим актом у даній статті слід розумі-
ти не тільки висновки, вироки, рішення, ухвали, постанови 
судів, що входять у судову систему України, але й анало-
гічні акти інших судових органів, що набрали чинності в 
порядку, встановленому законодавством України та міжна-
родними договорами, які ратифіковані Верховною Радою 
України».
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