
Семінарське заняття №8 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Виконання судових рішень 

План 

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 
2. Набрання судовим рішенням законної сили.  
3. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. 
4. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 
5. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під 

час виконання вироку. 
6. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 

 

Ключові терміни та поняття до теми: 

Набрання судовим рішенням законної сили; порядок виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні; звернення судового рішення до виконання; обов‘язковість рішень суду; відстрочка 

виконання вироку; питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. 
Питання для самоконтролю: 
1. У чому полягає обов`язковість рішень суду? 
2. Вкажіть порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. 
3. Назвіть органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання  кримінальних покарань. 
4. Що таке відстрочка виконання вироку? 
5. Які питання вирішуються судом під час виконання вироків? 
6. Який процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, що виникають під час виконання 

вироку? 
7. Зазначте підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. 
8. У чому суть умовно-дострокового звільнення від покарання і заміни невідбутої частини 

покарання більш м‘яким? 
9. Який процесуальний порядок застосування до засуджених примусового лікування та його 

припинення? 
10. Визначте умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. 
11. Який процесуальний порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості? 

 

Теми рефератів, доповідей: 
1. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. 
2. Процесуальний порядок застосування умовно-дострокового звільнення від 
 покарання й заміни невідбутої частини покарання більш м‘яким. 
 

Література та джерела: 

- Постанови Пленуму Верховного Суду України ―Про практику застосування судами України 

законодавства про погашення і зняття судимості‖ від 26 грудня 2003 року. № 16. 
- http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний сайт судової влади в Україні; 
- http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України; 
- http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

 


