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НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ЯК СПРОЩЕНИЙ ВИД ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Здійснення правосуддя є однією з найважливіших функцій правової 
держави, що проявляється у розгляді та вирішенні в судових засіданнях 
цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ.
Відповідно до ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України 

[1] (надалі — ЦПК України) у порядку цивільного судочинства суди 
розглядають справи, що виникають з: 1) цивільних; 2) житлових; 3) зе-
мельних; 4) сімейних; 5) трудових відносин.
Як зазначав Є. В. Васьковський: «не всі судові справи розгляда-

ються однаково. Природні відмінності між ними, обумовлені ступенем 
складності та терміновості, характером вимог, процесуальним стано-
вищем учасників процесу, зумовлюють особливості порядку їх розгля-
ду» [2].
Таким чином, усі справи, що підпадають під цивільну юрисдикцію 

суду, розглядаються ним не за допомогою єдиного уніфікованого про-
цесу, а за певними особливими правилами, які зумовлюють наявність 
у цивільному судочинстві трьох проваджень: позовного, наказного та 
окремого.
Основним і найбільш розповсюдженим видом цивільного судочинства 

є позовне провадження. Правила цього виду судочинства найбільш по-
вно визначені у цивільному процесуальному законодавстві та є, зазви-
чай, загальними, тобто вони застосовуються для розгляду і вирішення 
всіх цивільних справ. Разом з цим, як свідчить судова практика, вели-
ка кількість справ, що розглядаються в порядку цивільного судочин-
ства, фактично є безспірними, оскільки вимоги заявника ніким не за-
перечуються. У зв’язку з цим, повна процедура судового розгляду не 
завжди є оптимальною формою захисту цивільних прав, свобод та ін-
тересів, адже застосування формальностей позовного процесу, в усіх 
без винятку випадках, затягує провадження, що не сприяє оператив-
ності судового захисту.
Особливою формою розгляду у порядку цивільного судочинства саме 

безспірних вимог є наказне провадження, яке, як зазначалося в юридич-
ній літературі, з’явилося ще у Статуті цивільного судочинства 1864 р. 
[3, с. 491].
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В українському судовому процесі термін «судовий наказ» вперше 
з’явився в ЦПК Української РСР 1924 р. Саме цей кодекс передба-
чав видачу судових наказів за безспірними вимогами про стягнення 
грошей або про повернення майна у порядку окремого провадження. 
Зокрема, в ст. ст. 210–219 ЦПК УРСР судовий наказ застосовував-
ся до грошових стягнень і вимог про повернення або передачу май-
на та міг бути оскаржений в касаційному порядку. Але в 1939 р. ви-
дача судових наказів була виключена з компетенції народних судів 
[4, с. 153].
У радянському ЦПК, який був прийнятий 18 липня 1963 р. (на-

брав чинності з 1 січня 1964 р.) наказного провадження передбачено 
не було. Натомість, справи з безспірними вимогами перейшли до ком-
петенції органів нотаріату і, як наслідок, стягнення заборгованості від-
бувалося на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Із прийняттям 18 березня 2004 р. нового ЦПК України, вирішен-

ня справ з безспірними вимогами знову відійшло до компетенції суду 
та, на разі, регулюється розділом ІІ ЦПК України, який має назву — 
«Наказне провадження».
Оскільки чинний ЦПК України не дає дефініції наказного прова-

дження, визначимо його як вид цивільного судочинства, що здійснюється 
за відсутності спору про право шляхом видачі судового наказу, та по-
лягає у спрощеній документарній процедурі захисту майнових прав та 
інтересів заявника (стягувача), вимоги якого до боржника щодо стяг-
нення грошових коштів ґрунтуються на безспірних документах.
Вичерпний перелік безспірних вимог, які розглядаються в порядку 

наказного провадження, міститься в ст. 96 ЦПК України. Як і будь-
який процес, наказне провадження має свої етапи. Аналіз II розділу 
ЦПК України дозволяє нам визначити наступні стадії (алгоритм) на-
казного провадження:

— вирішення судом питання про прийняття (відмову у прийнятті) 
заяви про видачу судового наказу (ст. ст. 96–101 ЦПК України);

— прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження 
(ст. 102 ЦПК України);

— розгляд судом заяви про видачу судового наказу (ст. 102 ЦПК 
України);

— оскарження боржником судового наказу в суд, який його видав 
(ст. ст. 105–105-1 ЦПК України: факультативна стадія);

— оскарження заявником та (або) боржником судового наказу в 
апеляційному суді, після його перегляду судом, який його видав (ч. 9 
ст. 105-1 ЦПК України: факультативна стадія);
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— видача судового наказу стягувачу для стягнення боргу (ст. 106 
ЦПК України).
О. М. Великорода, здійснюючи аналіз наказного провадження, виді-

ляє такі його ознаки: а) чіткий перелік підстав, за якими може бути ви-
дано судовий наказ; б) стягуватись можуть тільки грошові кошти; в) у-
складнений порядок скасування судового наказу (з викликом учасників 
наказного провадження); г) можливість апеляційного оскарження судо-
вого наказу після розгляду заяви про його скасування [5, с. 35].
На наш погляд, аналіз наказного провадження дозволяє додатково 

виокремити ще й такі його ознаки:
1) підставою для відкриття провадження у справі є прийняття су-

дом заяви про видачу судового наказу;
2) сторонами у справі виступають заявник (стягувач) і боржник;
3) справа розглядається у спрощеному порядку у скорочені строки. 

Спрощений порядок наказного провадження полягає у тому, що вида-
ча судового наказу проводиться без судового засідання і сторони для 
заслуховування їх пояснень до суду не викликаються;

4) за результатами вирішення справи видається судовий наказ — 
особливу форму судового рішення. Особливість проявляється в тому, 
що судовий наказ одночасно є виконавчим документом і має скороче-
ний строк набрання законної сили;

5) за наявності визначених у законі підстав судовий наказ може ска-
сувати той самий суд, який його видав.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що запроваджен-

ня наказного провадження в судову практику зумовлене недоцільністю 
використання складної та довготривалої процесуальної форми позовно-
го провадження для розгляду та вирішення безспірних вимог.
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