
Судовий наказ - це правовий механізм 
захисту безспірних  прав в порядку наказного 
провадження, коли із заявою про видачу 
судового наказу до суду може звернутись 
особа, яка має певні правові вимоги.

За загальним правилом заява про видачу 
судового наказу подається до суду за 
місцем проживання відповідача або за 
зареєстрованим у встановленому законом 
порядку місцем його перебування. До юри-
дичних осіб - за їхнім місцезнаходженням.
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Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста.
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Ця публікація була здійснена за підтримки американського 
народу, наданої через  Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 
правосуддя».

ЩО тАКе СуДОвИй НАКАЗ?

Потрібно зазначити в гривнях сумарну 
вартість майна або суму грошей, стосовно 
яких пред’являються вимоги до боржника. 
такий обрахунок слід зробити з тим, аби у 
правильному обсязі оплатили судовий збір.

Після цього необхідно сплатити судовий 
збір.

Заява про видачу судового наказу має бути 
оформлена відповідно до встановлених 
вимог, до заяви мають бути додані необхідні 
документи.

Заява про видачу судового наказу має бути 
подана до суду одним з таких способів:

надіслана поштою рекомендованим 
цінним (з описом вкладення) листом з 
повідомленням про вручення;
подана безпосередньо до канцелярії 
суду, при цьому працівник суду повинен 
засвідчити  на примірнику заявника факт 
її отримання  судом.

увага! Якщо за результатами 
розгляду заяви про скасування 
судового наказу суд прийняв ухвалу 

про залишення такої заяви без задоволення 
або змінив судовий наказ, то судовий наказ 
чи змінений судовий наказ набирає законної 
сили через 10 днів, якщо апеляційну скаргу 
не було подано. у разі подання апеляційної 
скарги судовий наказ чи змінений судовий 
наказ, якщо його не скасовано, набирає 
законної сили після розгляду справи 
апеляційним судом.

Судовий наказ підлягає виконанню за 
правилами, встановленими для виконання 
судових рішень у порядку, встановленому 
законом.
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Можливі правові вимоги у судовому наказі: 
стягнути з роботодавця нараховану, але 
не виплачену суму заробітної плати;

компенсувати понесені витрати на 
проведення розшуку відповідача, 
боржника, дитини або транспортних 
засобів боржника;

стягнути суму боргу за оплату житлово-
комунальних послуг, послуг телебачення 
та радіомовлення з урахуванням індексу 
інфляції та трьох відсотків річних, 
нарахованих на суму заборгованості;

отримати  аліменти 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;

повернути вартість товару неналежної 
якості, якщо є ухвалене на користь 
невизначеного кола споживачів рішення 
суду, яке набрало законної сили, про 
встановлення факту продажу товару 
неналежної якості. 

Право вимоги про видачу судового наказу 
належить також органам і особам, яким 
законом надано право представляти й 
захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб (батьки неповнолітніх дітей, опікуни, 
піклувальники). 

представником і подається з її копіями 
та копіями доданих до неї документів 
відповідно до кількості боржників;
підпис заявника;
дата підписання заяви.

ДОКуМеНтИ, ЯКІ ДОДАютьСЯ ДО ЗАЯвИ 
ПРО вИДАчу СуДОвОгО НАКАЗу

оригінали квитанцій/платіжних доручень, 
що підтверджують сплату судового 
збору;
копія довіреності  або іншого документу, 
що підтверджує повноваження пред-
ставника, якщо заява подається 
представником;
докази, що підтверджують обставини, 
викладені в заяві;
копії заяви та копії всіх документів, 
що додаються до неї, відповідно до 
кількості боржників.

Докази у наказному провадженні 
повинні подаватися заявником 
відразу при зверненні до суду, 
оскільки у наказному провадженні 

відсутня стадія підготовки, на якій вони 
можуть бути витребувані. 

Заяву про видачу судового наказу 
необхідно подавати до суду першої 
інстанції, а саме до місцевих загальних 
судів: у районний суд, районний у місті, 
міський суд та міськрайонний суд.

ПеРевАгИ СуДОвОгО НАКАЗу
Якщо подана заява відповідає встановленим 
законом вимогам, то вже наступного 
дня після її надходження до суду, суддя 
вирішує питання про відкриття наказного 
провадження. у триденний строк з моменту 
постановлення ухвали про відкриття 
наказного провадження, суд видає судовий 
наказ по суті заявлених вимог. видача 
судового наказу відбувається без проведення 
судового засідання і без виклику стягувача та 
боржника для заслуховування їх пояснень. 

увага! Якщо від боржника не надійде 
заява про скасування судового 
наказу протягом трьох днів після 
закінчення 10-денного строку на 

її подання (строк починається з моменту 
отримання листа з наказом і доданими 
до нього документами), то наказ набирає 
законної сили і суд видає його стягувачеві для 
пред’явлення до виконання.

ЗМІСт ЗАЯвИ ПРО вИДАчу
СуДОвОгО НАКАЗу 

відомості, що повинні міститися у заяві:
найменування суду, в який подається 
заява;
ім’я (найменування) заявника та боржника, 
а також ім’я (найменування) представника 
заявника, якщо заява подається 
представником, їхнє місце проживання 
або місцезнаходження;
вимоги заявника і обставини, на яких вони 
ґрунтуються;
перелік документів, що додаються до 
заяви;
заява підписується заявником або його


