Судовий наказ
та як його
оскаржувати

Цивільний процесуальний кодекс України (далі —
ЦПК України) передбачає зручний механізм захисту неоспорюваних прав — судовий наказ. Суть
судового наказу полягає в спрощеному процесі
розгляду справ (у триденний строк від дня подання заяви) і винесення відповідного рішення, що і оформляється
судовим наказом.
Наказне судочинство виступає собою провадження
у безспірних справах, де вимоги заявника мають
бути очевидними у вирішенні і документально підтвердженими.
Спрощений порядок наказного провадження обумовлюється
такою особливістю, як обмеженим колом вимог, відносно яких
таке провадження допустиме.
У відповідності до ст. 96 ЦПК судовий наказ може бути видано,
якщо:
1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не
виплаченої працівникові суми заробітної плати;
2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення
розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних
послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;


4) 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;
5) 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.
У наказному провадженні можуть існувати лише безспірні вимоги заявника — це такі вимоги заявника, із яких не вбачається
спір про право.
Після видачі судового наказу він, разом із заявою стягувача та
доданими до неї документами, на наступний день надсилається рекомендованим листом з повідомленням боржнику (ч. 1–2
ст. 104 ЦПК). Це робиться для того щоб боржник міг реалізувати
своє право на скасування судового наказу. Саме від дати отримання, а не від дати надсилання документів у боржника
є десять днів щоб написати заяву про скасування судового
наказу (ч. 1 ст. 105 ЦПК). Така заява може бути подана як боржником та і його представником. Заява про скасування судового
наказу не може бути подана стягувачем. Скасування судового
наказу з ініціативи суду також не допускається.
ЦПК України детально регламентує реквізити даної заяви у ст. 105.
Боржник повинен посилатися на певні обставини, які свідчать
про повну чи часткову необґрунтованість вимог стягувача,
а також посилатися на докази, якими боржник обґрунтовує свої


заперечення проти заявлених вимог. Самі докази можуть бути подані суду при розгляді заяви про скасування судового
наказу.
У заяві про скасування судового наказу має бути зазначено:
•

найменування суду, в який подається заява;

•

ім’я (найменування) стягувача та боржника, а також ім’я
(найменування) представника боржника, якщо заява
подається представником, їхнє місце проживання або
місцезнаходження;

•

наказ, що оспорюється;

•

посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;

•

посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої
заперечення проти вимог стягувача;

•

перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями доданих до
неї документів.
У випадку, коли Ви дізнались про наявність судового наказу уже
від державного виконавця та не були належно повідомлені про
його видачу судом, Вам необхідно звернутись до суду, що видав
судовий наказ із заявою про поновлення пропущеного строку та скасування судового наказу (до такої заяви додатково
слід додати довідку з пошти про відсутність рекомендованої кореспонденції від суду).


Неналежно оформлена заява про скасування судового наказу
може бути залишена без руху з відповідними наслідками.
При подачі заяви про скасування судового наказу до суду з дотримання встановленої процедури, виноситься в межах одного дня ухвала про її прийняття (ч. 4 ст. 105-1 ЦПК), яка разом
з повідомленням про час і місце розгляду такої заяви надсилається сторонам наказного провадження також у межах одного дня (ч. 5 ст. 105-1 ЦПК). Дана заява відкрито розглядається
у судовому засіданні на протязі 10 днів, з повідомленням осіб,
які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви, проте
їх неявка у разі належного повідомлення не перешкоджає розгляду такої заяви.
ЦПК і Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI
«Про судовий збір» не передбачено сплати судового
збору за подання заяви про скасування судового
наказу.
Заява про скасування судового наказу розглядається суддею,
який визначається автоматизованою системою документообігу
суду.
Принципово важливим є те, за якими правилами відбувається розгляд такої заяви. З аналізу ч. 7 ст. 105-1 ЦПК випливає, що
у судовому засіданні при розгляді заяви про скасування судового наказу зачитується її зміст та заслуховується думка осіб, які
беруть участь у розгляді справи. Після чого суддя повинен вирішити: залишити заяву без задоволення або скасувати чи змінити
судовий наказ.


Разом із тим, враховуючи суть наказного (спрощеного) провадження, при розгляді заяви про скасування судового наказу не
передбачено вирішення процесуальних питань про забезпечення доказів, призначення експертизи, зупинення провадження, закриття провадження у справі тощо.
У випадку наявності спору стягувач має право підготувати звичайний позов і спір буде розглянутий не за спрощеною, а за звичайною процедурою .
У разі зміни судового наказу суд видає новий судовий наказ.
Ураховуючи, що судовий наказ є особливою формою судового рішення, як змінений судовий наказ, так і судовий наказ,
щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про
його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені
в апеляційному порядку за правилами оскарження рішення суду. У касаційному порядку зазначені судові рішення
не оскаржуються.
Типовий зразок заяви про скасування судового наказу:

До Чугуївського міського суду
Харківської області
63503, м. Чугуїв,
пл. Леніна, буд. 2
Стягувач: (ПІБ ; адреса)
Боржник: (ПІБ ; адреса)
ЗАЯВА
про скасування судового наказу
«___» _____ 2013 року Чугуївським міським судом було
видано судовий наказ №______. Вимоги, які зазначені


у судовому наказі, вважаю неправомірними, оскільки ________________________________________
(вказати обставини або поважні причини), що підтверд
жується _____________________(зазначити докази).

З урахуванням викладеного, на підставі ст.ст. 105 ; 105-1
ЦПК ,

Прошу:

1. Скасувати судовий наказ №_____

Додатки :
(перелік документів, що додаються до заяви)

«   »__________2013 р.

Прізвище та ініціали

•

Буклет видано в рамках проекту «Центр правової інформації та консультацій
в місті Чугуєві та Чугуївському районі», що реалізовується Чугуївською правозахисною
групою, за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за програмою
«Верховенство права», в рамках ініціативи «Посилення правових можливостей бідних
верств населення».я


Поширюється відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі надання правової
інформації та консультацій мешканцям Чугуївського району, укладеного між «Центром правової інформації та консультацій» ЧПГ, Чугуївською райдержадміністрацією
та Чугуївською районною радою.
Інформація в цьому буклеті відповідає законодавству станом на квітень 2013 р.
та має рекомендаційний характер. Розбір конкретних ситуацій потребує консультацій з фахівцем в галузі права.

Центр правової підтримки та консультацій ЧПГ:
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-17-938-22
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