
 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в’їзду в 

Україну 

Обмеження у праві виїзду за кордон є доволі ефективним, але не дуже 

поширеним способом впливу на боржника, який деколи просто незамінно 

впливає на «бажання» боржника виконувати свої зобов’язання. Так, наприклад, 

просте бажання боржника виїхати за кордон може бути нездійсненним, коли 

працівники прикордонної служби повідомлять його про заборону на виїзд. 

Незамінним цей засіб є у справах з великою сумою заборгованості, якщо 

врахувати можливість виїзду боржника за кордон назавжди, де його буде вже 

неможливо відшукати. 

Тож, у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на 

нього рішенням, державний виконавець може звернутися з поданням до суду за 

місцезнаходженням органу ДВС щодо встановлення тимчасового обмеження у 

праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної 

особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням. 

Питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або 

керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при 

виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 

вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби 

за  поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу 

державної виконавчої служби. 

Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, 

без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю 

державного виконавця. 



Обмеження виїзду боржника за межі України можливе як з вилученням 

паспортного документа, так і без вилучення. Це питання вирішує державний 

виконавець. 

Державний виконавець не пізніше наступного дня після надходження 

ухвали суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі 

України до виконання нею своїх зобов'язань направляє засвідчену судом копію 

цієї ухвали для виконання до Адміністрації Державної прикордонної служби 

України. 

Варто зазначити про неможливість стягувача у виконавчому провадженні 

самостійно звернутися до суду з заявою про  заборону виїзду, тому тут це право 

залишається лише за державним виконавцем. Також важливим є те. Що 

звернення державного виконавця з поданням до суду з вимогою обмежити у 

праві виїзду за кордон боржника є його правом, а не обов’язком. 

Декому може здатись, що простим вирішенням проблеми у разі заборони 

йому виїзду за кордон є зміна імені та прізвища. Але законом передбачено 

порядок такої зміни, де вказано, що органи РАЦСу подають до органів 

внутрішніх справ інформацію про особу, яка хоче змінити ім’я. 

Органи внутрішніх справ здійснюють перевірку такої особи для 

запобігання можливості використання переміни прізвища, імені, по батькові з 

метою ухилення від слідства, суду, виплати аліментів та в інших корисливих 

цілях. Тому таким шляхом обійти закон у боржника не вийде. 

У разі виконання боржником відповідних зобов'язань, у тому числі зі 

сплати аліментів, а також у зв'язку із закінченням виконавчого провадження 

державний виконавець виносить відповідну постанову, копія якої підлягає 

обов'язковому направленню до Адміністрації Державної прикордонної служби 

України для своєчасного зняття особи (боржника) з контролю. 

У разі невиконання передбачених Законом рішень іноземцям та особам 

без громадянства може бути заборонено в'їзд в Україну. 

 


