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Текст лекції
1. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги, за якими
може бути виданий судовий наказ

Наказне провадження є особливим видом провадження, яке раніше не
було відоме цивільному судочинству України. Наказне провадження є
самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному
судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в
установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право
вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника, на основі
доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою
судового рішення.
Схожі за своїм призначенням юридичні процедури були відомі
римському праву та дореволюційному російському праву. Вони в тих чи
інших формах існують також і в інших країнах світу. Подібним до судового
наказу раніше було винесення постанови суду про стягнення аліментів
відповідно до ст. 83 Кодексу про шлюб та сім’ю у редакції Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 1 березня 1985 року. Спосіб спрощення цивільного
судочинства – своєрідне продовження європейської процесуальної традиції,
він не є новим, абсолютно невідомим інститутом для українського
цивільного процесу, сучасна модель наказного провадження частково
відтворює положення раніше чинних правових актів.
В Україні так звані безспірні справи віднесені також до компетенції
нотаріату. Стягнення боргів у визначених законом випадках здійснюється за
допомогою

виконавчого

напису

нотаріуса.

Відповідно

до

Переліку
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документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному
порядку

на

підставі

виконавчих

написів

нотаріусів,

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172,
встановлено десять категорій справ, за якими стягнення здійснюється в
безспірному порядку.
Вирішення справ у порядку наказного провадження здійснюється у
формі видачі судового наказу як особливої форми судового рішення про
стягнення з боржника грошових коштів. При цьому судовий наказ одночасно
є й виконавчим документом, тобто заявнику не потрібно отримувати ще й
виконавчий лист. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами,
встановленими для виконання судових рішень у порядку, встановленому
законом.
Практичну значимість має питання про те, чи є в особи, яка вважає свої
права порушеними, можливість вибору альтернативного варіанту поведінки,
а саме: здійснення захисту не шляхом звернення до наказного провадження, а
через процедуру позовного провадження. Одним із мотивів відмови такої
особи від наказного провадження є можливість анулювання судового наказу
шляхом подання боржником заяви про його скасування, що недопустимо
щодо актів правосуддя в інших видах провадження у цивільному
судочинстві. З урахуванням цього аргументу та керуючись диспозитивними
засадами цивільного процесуального права можна стверджувати, що особа,
права якої підлягають захисту, може звернутися до суду в порядку як
наказного, так і позовного провадження.
Наказне провадження є самостійною процесуальної формою захисту
прав та інтересів стягувача, та виступає альтернативою позовному
провадженню. Здійснення наказного провадження можливе лише за певними
вимогами, визначеними в ст. 96 ЦПК України. Видача судового наказу
здійснюється без судового розгляду і виклику стягувача та боржника для
заслуховування їх пояснень на підставі письмових доказів, у зв’язку із чим
можна говорити про обмежену дію принципу змагальності.
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Стаття 96 ЦПК України містить пункти, в яких зазначені вимоги, за
якими може бути видано судовий наказ:
- в порядку наказного провадження можливе стягнення нарахованої,
але не виплаченої працівникові суми заробітної плати. Безумовно, цей спосіб
має свої переваги перед позовним провадженням. Звертаючись до суду із
заявою про видачу судового наказу, стягувач надає документи, що безспірно
підтверджують заборгованість перед ним роботодавця. Це можуть бути
довідки, які видані роботодавцем та які підтверджують наявність та розмір
боргу перед працівником, копія трудового договору, довідка з місця роботи
тощо;
- передбачена можливість видачі судового наказу, якщо заявлено
вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача,
боржника, дитини або транспортних засобів боржника. З такими заявами
можуть звернутися органи внутрішніх справ, органи державної виконавчої
служби та інші органи, які мали витрати у зв’язку із проведенням
розшукових та виконавчих дій відповідно до Закону України «Про виконавче
провадження»;
- заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житловокомунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та
радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних,
нарахованих заявником на суму заборгованості;
- заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі
тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку,
якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства
(материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
- заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості,
якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту
продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола
споживачів.
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Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ, передбачені
статтею 96 ЦПК України, підлягають судовому захисту виключно у порядку
наказного провадження, оскільки ч. 3 ст. 118 ЦПК України передбачено, що
позовна заява щодо вимог, визначених у ч. 1 ст. 96 ЦПК України, може бути
подана тільки в разі відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу
або скасування його судом. Крім того, не допускається одночасне звернення
до суду із заявою про видачу судового наказу та пред’явлення позову про той
самий предмет і з тих самих підстав.
Особами, які беруть участь у справах наказного провадження, є
стягувач (заявник) та боржник, а також їх представники. Стягувач – особа,
яка звернулась із заявою про видачу судового наказу. Боржником виступає
особа, з якої заявник вимагає стягнення грошей для задоволення своїх вимог.
У випадках, встановлених законом, до суду із заявою про видачу судового
наказу можуть звертатись органи та особи, яким надано право захищати
права, свободи та інтереси інших осіб.
2. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу
Наказне провадження складається з етапів - порушення провадження,
видачі судового наказу чи відмови у його видачі, скасування судового наказу.
Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції
за загальними правилами підсудності, встановленими ЦПК України. Заява
про видачу судового наказу подається в суд у письмовій формі. У заяві
повинно бути зазначено:
1) найменування суду, в який подається заява;
2) ім'я

(найменування)

(найменування)

представника

заявника

та

заявника,

боржника,
якщо

а

заява

представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;
3) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
4) перелік документів, що додаються до заяви.

також

ім'я

подається
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Заява про видачу судового наказу підписується заявником або його
представником і подається з її копіями та копіями доданих до неї документів
відповідно до кількості боржників. До заяви, яка подається представником
заявника,

повинно

бути

додано

документ,

що

підтверджує

його

повноваження.
За подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір
та документ про його справляння додається до заяви.
При недотриманні вимог та з урахуванням їх характеру заява може
бути залишена без руху чи повернута заявникові: до неналежно оформленої
заяви застосовуються положення ст. 121 ЦПК України. Повернення заяви не
є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою після
усунення її недоліків.
У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або в разі
скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не
повертається. У разі пред'явлення стягувачем позову до боржника у порядку
позовного провадження ця сума зараховується до суми судового збору,
встановленої за позовну заяву.
У прийнятті заяви може бути відмовлено. Відповідно до ст. 100 ЦПК
України суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо
заявлено вимогу, не передбачену ст. 96 ЦПК України; із заяви і поданих
документів вбачається спір про право; наявні обставини, зазначені у пунктах
2-5 ч. 2 ст. 122 ЦПК України.
Про відмову у прийнятті заяви суддя постановляє ухвалу. Відмова у
прийнятті заяви унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою.
Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у
позовному порядку.
У разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги,
частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд
постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового
наказу лише в частині цих вимог. Якщо заявлені вимоги між собою
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взаємопов’язані і окремий їх розгляд неможливий, то суд відмовляє у
прийнятті заяви про видачу судового наказу.
У разі якщо боржником у заяві про видачу судового наказу, щодо якої
відсутні підстави для її повернення чи відмови у видачі судового наказу,
вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох
днів з дня надходження такої заяви звертається до відповідного органу
реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання
інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце
проживання фізичної особи – боржника, яка має бути надана протягом трьох
днів з моменту отримання відповідного звернення суду.
Якщо за результатами розгляду отриманої судом інформації буде
встановлено, що заява про видачу судового наказу не підсудна цьому суду,
суд повертає стягувачу заяву про видачу судового наказу. Якщо отримана
судом

інформація

не

дає

можливості

встановити

зареєстроване

у

встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної
особи - боржника, суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового
наказу.
Питання про відкриття наказного провадження або відмову у прийнятті
заяви про видачу судового наказу суддя вирішує не пізніше наступного дня з
дня надходження заяви до суду, закінчення строку, встановленого для
усунення недоліків заяви про видачу судового наказу, та не пізніше
наступного дня після отримання судом у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 100
ЦПК, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце
проживання (перебування) фізичної особи - боржника.
Про відкриття наказного провадження суддя постановляє ухвалу.
Якщо не встановлено порушень при поданні заяви про видачу судового
наказу, суддя розглядає заяву стягувача та додані документи у триденний
строк та видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Спрощений порядок
розгляду заяви про видачу судового наказу полягає в тому, що він
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проводиться без судового засідання, не вимагає повідомлення та виклику
осіб, які беруть участь у справі, для заслуховування їх пояснень.
3. Зміст судового наказу
Судовий наказ – це особлива форма судового рішення про стягнення
з боржника грошових коштів за заявою особи, якій належить право такої
вимоги.
Закон достатньо докладно регламентує зміст судового наказу.
Відповідно до ст. 103 ЦПК України у судовому наказі зазначаються:
1) дата видачі наказу;
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий
наказ;
3) ім’я (найменування) стягувача і боржника, їх місце проживання або
місцезнаходження;
4) посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню
заявлені вимоги;
5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню, а також
розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з
якого повинні бути стягнуті грошові кошти, якщо такий повідомлений
заявником;
6) сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню
на його користь з боржника;
7) відомості про порядок та строки подання заяви про скасування
судового наказу.
Судовий наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа,
встановленим

Законом

України

«Про

виконавче

провадження»

та

обов’язково містити положення про дату видачі судового наказу стягувачу,
дату набрання судовим наказом законної сили та строк пред’явлення
судового наказу до виконання. Зазначені відомості вносяться до судового
наказу у день його видачі стягувачу для пред'явлення до виконання.
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Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках,
один з яких залишається у справі, а другий скріплюється печаткою суду і
видається стягувачу після набрання ним законної сили.
Відповідно до ст. 104 ЦПК України після видачі судового наказу суд не
пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим
листом із повідомленням. Одночасно з копією судового наказу боржникові
надсилається копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів.
Копія судового наказу разом з додатками надсилаються фізичній особіборжнику на адресу, зазначену в документах, передбачених ч.6 ст. 100 ЦПК
України, а боржнику - юридичній особі чи фізичній особі - підприємцю, - за
адресою місцезнаходження (місця проживання), зазначеній в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Днем отримання боржником копії судового наказу є дата, зазначена у
поштовому повідомленні про вручення. У разі якщо боржник відмовляється
від отримання копії судового наказу або відсутній за вказаною адресою,
днем отримання боржником копії судового наказу є день проставлення у
поштовому повідомленні відмітки про відмову боржника отримати копію
судового наказу чи відмітки про відсутність боржника за вказаною адресою.
Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання копії
судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його
скасування. Заява про скасування судового наказу може також бути подана
органами та особами, яким законом надано право захищати права, свободи
та інтереси інших осіб.
Заява про скасування судового наказу має відповідати вимогам ст.
105 ЦПК України.
Статтею 105-1 ЦПК встановлюється чіткий порядок розгляду судом
заяви про скасування судового наказу.

