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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Досліджується порядок стягнення аліментів на утримання дитини за правилами наказного провадження. Проблемою 
наказного провадження у цій категорії справ є його малозастосованість через наявність окремих недоліків правого 
регулювання, незважаючи на спрощену процедуру видання судового наказу. З’ясований юридичний механізм стяг-
нення аліментів на утримання дитини за судовим наказом, визначені його особливості та можливості реалізації ін-
ших суб’єктивних сімейних прав у цьому виді цивільного судочинства, виявлені недоліки правового регулювання та 
надані рекомендації щодо їх усунення. Виділені такі переваги наказного провадження у спорах про стягнення аліме-
нтів на утримання дитини: 1) спрощений порядок цивільного судочинства; 2) скорочений строк винесення судового 
рішення у формі судового наказу; 3) мінімально достатня кількість доказів, яка надається на підтвердження безспір-
ності майнової вимоги; 4) примусове виконанням судового наказу, оскільки останній має силу виконавчого докумен-
та. Встановлено, що судовий наказ може бути виданий за умов, що розмір аліментів на утримання дитини є незнач-
ним, а вимога про їх стягнення є безспірною. До недоліків судового наказу у спорах про стягнення аліментів на 
утримання дитини автор відносить неможливість апеляційного оскарження та скасування судового наказу, яка може 
призвести до порушення майнових прав боржника і дитини у разі видачі судового наказу із порушенням норм мате-
ріального або процесуального права. З’ясовано, що стягувач обмежує себе у можливості: 1) вирішити в одному про-
вадженні питання розірвання шлюбу і стягнення аліментів; 2) стягнути додаткові витрати на утримання дитини, що 
викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо); 3) стягнути алімен-
ти своє утримання; 4) стягнути аліменти на повнолітніх дітей, які є непрацездатними, або на тих, які продовжують 
навчання.  

Ключові слова: утримання; дитина; аліменти; судовий наказ; наказне провадження 
*** 

In this article it is investigated the order of recovery alimony for child’s maintenance according to the rules of order execu-
tion. The problem of order execution in this category of cases is its infrequent application because of existence some lacks 
of legal regulation in spite of the court order reductive procedure. It was turned out the mechanism of recovery alimony for 
the child’s maintenance according to the court order, it was defined its peculiarities and possibilities of the realization other 
subjective family rights at this kind of civil judiciary and it was revealed the lacks of legal regulation and it was given the rec-
ommendations of their elimination. It was picked out such advantages of order execution in arguments about the alimony re-
covery for the child’s maintenance: 1) reductive order of civil judiciary; 2) the short period of passing the court sentence in 
the form of court order; 3) marginally sufficient quantity of arguments which is given for confirmation the indisputability of 
property demand; 4) compulsory fulfillment the court order because it has the power of the executive document. It was  
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established that the court order may be given if alimony size for the child’s maintenance is small but demand about recovery 
is indisputability. To the lacks of court order in arguments about recovery alimony for the child’s maintenance the author re-
lates the impossibility appealing against the sentence and disaffirmation the court order which may (can) bring to the viola-
tion of the debtor and child property right in the case of delivery the court order with violation the norms of pecuniary or judi-
cial rights. It was turned out that creditor limits himself the possibility: 1) to solve in one execution the issue of divorce and 
recovery alimony; 2) to recover additional charges for the child’s maintenance which are necessary by special circumstanc-
es (physical development, illness, disability, etc.); 3) to recover alimony for creditor’s maintenance; 4) to recover alimony for 
grown-up children who are invalids or for those children who study. 

Key words: maintenance; child; alimony; court order; order execution 
 

Постановка проблеми 

Однією із майнових складових сфери пра-
вовідносин батьків і дітей є правовідносини 
щодо утримання, в рамках яких відбувається 
передача майна дитині для забезпечення її 
потреб. Такі відносини є зобов’язальними, їх 
предметом є майно, яке належить на праві 
спільної сумісної власності батькам або на 
праві особистої власності – одному із них. 
Конституційний обов’язок надавати дитині 
утримання до досягнення нею повноліття для 
забезпечення її життєдіяльності покладається 
на обох батьків однаковою мірою (ст.51 Кон-
ституції України) [1]. Аналогічну норму містить 
і стаття 180 Сімейного кодексу України (далі – 
СК України) [2], визначаючи юридичну підста-
ву стягнення аліментів на утримання дитини. 

У правовідносинах з утримання значення 
набуває активна поведінка боржника щодо 
передання коштів або іншого майна. Зазви-
чай, утримання має здійснюватися доброві-
льно, але у випадку невиконання одним із ба-
тьків свого обов’язку з утримання дитини, 
інший має право звернутися до суду з вимо-
гою про примусове стягнення аліментів. 

Законом України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо по-
силення захисту права дитини на належне 
утримання шляхом вдосконалення порядку 
стягнення аліментів" від 17.05.2017 року № 
2037–VIII [3] були внесені суттєві зміни у пра-
вове регулювання аліментних зобов’язань 
батьків і дітей, зокрема щодо визначення ро-
зміру аліментів. Зазначені новели спрямовані 
на підвищення ефективності судового захисту 
прав дитини на утримання та запобіганню 
ухилення платника аліментів від виконання 
своїх обов’язків шляхом надання можливості 
одному з батьків звернутися до суду із заявою 
про видачу судового наказу про стягнення 
аліментів на утримання дитини. 

Перш за все зазначимо, що наказне про-
вадження у спорах про стягнення аліментів є 
новим видом провадження. Його слід розгля-

дати як спрощений вид цивільного судочинства у 
справах по вимогам, які мають вочевидь достові-
рний характер [4, c.223]. Процедура провадження 
із видачі судового наказу є спрощеною процеду-
рою судочинства, на відміну від позовного прова-
дження, і певною мірою обумовлена правовою 
природою матеріально-правових вимог, які потре-
бують судового захисту. У наказному провадженні 
захист суб’єктивного права стягувача обумовле-
ний безспірністю цього суб’єктивного права, яке 
підлягає судовому захисту. Також існує факт його 
порушення боржником, є конкретний розмір забо-
ргованості, й у цьому вбачається вина боржника 
[5, c.179].  

Такі переваги, на нашу думку, мали би призве-
сти до збільшення кількості судових рішень у фо-
рмі судового наказу у спорах про стягнення алі-
ментів на утримання дитини, оскільки наказне 
провадження суттєво спрощує традиційну устале-
ну процедуру позовного провадження. Однак, як-
що проаналізувати кількість судових рішень про 
стягнення аліментів на утримання дитини у формі 
судового наказу у Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, можемо констатувати, що їх кіль-
кість замала. Так, за період з червня 2017 року по 
травень 2019 року кількість судових наказів у 
ЄДРСР становить всього 13. Тож виникає необ-
хідність дослідити юридичний механізм стягнення 
аліментів на утримання дитини за судовим нака-
зом, щоб зрозуміти переваги і недоліки останньо-
го, та надати можливі рекомендації по удоскона-
ленню правового регулювання. 

Питання правового регулювання стягнення 
аліментів на утримання дитини є мало дослідже-
ним у зарубіжній науковій літературі. Британські 
вчені, зокрема, Іра Марк, Елман Стефан, Джоана 
Майлс, Кароліна Брисон (Ira Mark, Ellman Stephen, 
Joanna Miles, Caroline Bryson, 2014), вказують на 
необхідність однакової участі батьків в утриманні 
дитини після розлучення, у безумовній користі 
будь-якої допомоги, яка надається дитині, неза-
лежно від її розміру [6]. Дженіфер Лансфорд 
(Jennifer E. Lansford, 2009) також вказує на важли-
вість будь-якої матеріальної допомоги для дитини, 
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враховуючи те, що у Сполучених Штатах 
Америки між 43 % і 50 % перших шлюбів за-
кінчуються розлученням, і 50 % американсь-
ких дітей переживають розлучення своїх ба-
тьків. Крім того, вчений вказує на нерівний 
баланс, який виникає між батьками з приводу 
утримання дитини, оскільки при визначенні 
розміру утримання мають бути враховані не-
грошові внески того з батьків, з ким продов-
жує проживати дитина [7]. На думку Сінтії Лі 
Старнес (Cynthia Lee Starnes, 2014), аліменти 
часто є єдиним інструментом для вирішення 
фінансових наслідків розлучення. Проте, алі-
менти не завжди є практичним інструментом. 
Коли подружжя ледве має достатній дохід, 
виплата аліментів, на її думку, є марною. Од-
нак у багатьох шлюбах середнього і вищого 
класів аліменти є важливим інструментом для 
вирішення питань між подружжям щодо по-
дальшого утримання дитини [8].  

В свою чергу, серед вітчизняних вчених 
при дослідженні інституту аліментних зобов’я-
зань батьків і дітей, аналізуючи законодавчі 
новели щодо визначення розміру аліментів, 
порядку їх призначення та примусового стяг-
нення, І. Апопій [9] вказує на незаперечну пе-
ревагу наказного провадження у справах про 
стягнення аліментів на утримання дитини че-
рез спрощений та швидкий судовий розгляд, 
можливість стягнення аліментів у конкретно-
му розмірі, швидке набрання судовим нака-
зом законної сили, неможливість його оскар-
ження у апеляційному порядку. Водночас, 
авторка не приділяє уваги недолікам наказно-
го провадження у цій категорії спав, що є без-
посереднім предметом нашого дослідження. 
Важливим внеском І.В. Жилінкової є висновок 
про неможливість стягнення аліментів за су-
довим наказом на користь повнолітньої дити-
ни, яка продовжує навчання, та на повнолітніх 
дітей, які є непрацездатними [4]. З таким ви-
сновком ми повністю погоджуємося і наводимо 
його аргументацію та обґрунтування в роботі. 
Інші вчені – Л.В. Красицька [10] дослідила те-
оретичні засади здійснення та захисту майно-
вих прав батьків і дітей, зокрема і права на 
аліменти. Цікавим тут є аналіз судової прак-
тики, у т. ч. і практики ЄСПЛ, що стосується 
аліментних зобов’язань. Я. Новохатська [11] 
досліджує концепції права власності на алі-
менти, що сплачуються на дитину, приділяю-
чи увагу співвідношенню понять "утримання" 
та "аліменти", визначенню суб’єктного і об’єкт-
ного складу, підставам виникнення, порядку 

стягнення за позовом одного із батьків, при цьому 
вченим не аналізуються особливості стягнення 
аліментів саме за судовим наказом. О.А. Явор 
[12] у дослідженні юридичних фактів у сімейному 
праві розглядає питання аліментних зобов’язань 
батьків і дітей через призму концепції юридичного 
факту, що опосередковано стосується теми нашо-
го дослідження.  

Отже, метою статті є теоретичне осмислення 
та з’ясування юридичного механізму стягнення 
аліментів на утримання дитини за судовим нака-
зом шляхом аналізу нормативно-правових актів, 
якими здійснюється його правове регулювання. Її 
завданнями є аналіз та висвітлення особливостей 
наказного провадження як виду цивільного судо-
чинства та, у зв’язку із цим, визначення особливо-
стей стягнення аліментів на утримання дитини за 
судовим наказом; з’ясування можливостей реалі-
зації інших суб’єктивних сімейних прав, окрім пра-
ва на аліменти, у цьому виді цивільного судочинс-
тва; виявленню недоліків правового регулювання 
та надання пропозицій з його удосконалення. Но-
визна роботи полягає в з’ясованих особливостях 
наказного провадження у спорах про стягнення 
аліментів на утримання дитини та у визначених 
перевагах і недоліках наказного провадження у 
такій категорії сімейних спорів.  

Особливості наказного провадження як виду 
цивільного судочинства 

Зазначимо, що в свій час науковці І. Ізарова,  
А. Ковтун [13, с.156] виділили такі основні ознаки 
наказного провадження, які, на нашу думку, най-
краще відображають його правову природу, а саме:  

1) спрощеність, що проявляється у видачі су-
дового наказу одноособово суддею без судового 
засідання і виклику заявника та боржника для уча-
сті у справі, а також у відсутності можливостей, які 
надає позовне провадження, щодо подання зу-
стрічного позову, затвердження мирової угоди, 
допуску до участі у справі третіх осіб тощо. Крім 
того, у наказному провадженні відсутнє судове 
доказування в повному обсязі, мають місце скоро-
чені строки розгляду і вирішення справи, та є мо-
жливість скасувати судовий наказ судом тієї ж ін-
станції. 

2) виключність, на яку вказує закріплення у за-
коні вичерпного переліку вимог, за якими може 
бути виданий судовий наказ;  

3) документарність, яка полягає у тому, що су-
ддя видає судовий наказ, ґрунтуючись лише на 
письмових доказах, що подає заявник; 

4) безспірність вимог. 
Однак безспірність вимог, за якими видається 

судовий наказ, все ж таки є дещо відносною.  
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Прикладом може бути свідчення того, що борж-
ник не виконує свого зобов’язання, а за певних 
причин відмовляється від його добровільного 
виконання, тобто фактично оспорює вимоги, 
хоча і до суду не звертається [14, с.173]. 

Стаття 160 Цивільного процесуального ко-
дексу України (далі – ЦПК України) судовий 
наказ визначає як особливу форму судового 
рішення, що видається судом за результата-
ми розгляду вимог, передбачених статтею 
161 ЦПК України [15]. 

Юридичні підстави та особливості  
стягнення аліментів на утримання дитини 
за судовим наказом 

Матеріально-правові норми ч.5 ст.183, та 
ч.3 ст.184 СК України є юридичною підставою 
звернення до суду із заявою про видачу судо-
вого наказу про стягнення аліментів на утри-
мання дитини. Це знаходить своє підтвер-
дження і в ЦПК України, де у п.п.4 і 5 ч.1 
ст.161 зазначено, що до вимог, які допускають 
можливість видачу судового наказу, належать 
вимоги про стягнення аліментів на підставі 
статей 183, ч.5 та ст.184 ч.3 СК України, якщо 
ці вимоги не пов’язані із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших заінтересова-
них осіб. 

Зрозуміло, що справи по оспорюванню чи 
визнанню батьківства (материнства) підляга-
ють розгляду за правилами позовного прова-
дження, оскільки тут має місце спір про право. 
Від вирішення такого спору залежатиме у по-
дальшому встановлення походження дитини 
від конкретної особи, яка і буде потенційним 
платником аліментів. Тому найчастіше одно-
часно із вирішенням питань про визнання чи 
оспорювання батьківства (материнства) ви-
рішується питання про стягнення аліментів на 
утримання дитини за правилами позовного 
провадження. 

Із заявою про видачу судового наказу мо-
же звернутися особа, якій належить право 
вимоги, а також органи та особи, яким зако-
ном надано право звертатися до суду в інте-
ресах інших осіб (ч.2 ст.160 ЦПК України). Як 
вказує Н. Грабар, особливістю провадження є 
те, що сторонами у наказному провадженні 
виступають не позивач і відповідач, а стягу-
вач (кредитор) та боржник. Ними можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи [14, c.170]. 
Вважаємо, що до суб’єктів сімейного права, 
які мають право бути стягувачами за судовим 
наказом, можна віднести не тільки батьків, а й 

опікунів (піклувальників) дитини, орган опіки та 
піклування, навчальний та виховний заклад, у 
якому перебуває і утримується дитина, і який ви-
конує щодо неї функції опікуна (піклувальника). 

Відповідно до ч.3 ст.19 ЦПК України – наказне 
провадження призначене для розгляду справ за 
заявами про стягнення грошових сум незначного 
розміру, щодо яких відсутній спір або про його на-
явність якого заявнику невідомо [15]. Отже, звер-
таючись до суду із заявою про видачу судового 
наказу про стягнення аліментів, стягувач має чітко 
розуміти, що визначений ним розмір аліментів має 
бути незначним. На жаль, цивільно-процесуальне 
законодавство не містить тлумачення словоспо-
лученню "незначний розмір грошових сум". Уяв-
ляється, що це є оціночною категорією.  

Наразі сімейне законодавство містить визна-
чення мінімального гарантованого та мінімального 
рекомендованого розміру аліментів. Так, відповід-
но до ч.2 ст.182 СК України мінімальний гаранто-
ваний розмір аліментів на одну дитину не може 
бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового міні-
муму на дитину відповідного віку, а мінімальний 
рекомендований розмір аліментів на одну дитину 
становить розмір прожиткового мінімуму для ди-
тини відповідного віку. Отже, можна припустити, 
що розмір аліментів за судовим наказом не може 
бути меншим мінімального гарантованого розміру 
аліментів, визначеного сімейним законодавством. 
На це, зокрема, вказує і ч.3 ст.184 СК України.  

Для визначення "верхнього" граничного розмі-
ру аліментів за судовим наказом, вважаємо, слід 
керуватися нормою ч.5 ст.183 СК України, яка вка-
зує на неможливість стягнення суми аліментів, що 
перевищує десять прожиткових мінімумів на ди-
тину відповідного віку на одну дитину. 

Отже, доходимо висновку, що "грошова сума 
незначного розміру", яка підлягає стягненню на 
підставі судового наказу, не може бути меншою 
від 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та більшою десяти прожиткових 
мінімумів на дитину відповідного віку (за умови 
достовірного підтвердженого доходу платника 
аліментів).  

Про відсутність спору про право як однієї з 
умов видачі судового наказу у справах про стяг-
нення аліментів можна говорити, якщо одна із 
сторін (стягувач) надає суду безспірні і беззапере-
чні докази доходів платника аліментів. Тому, на 
нашу думку, за ч.5 ст.183 СК України можна звер-
нутися до суду із заявою про видачу судового на-
казу до боржника у разі, коли останній має регу-
лярний дохід, офіційно працевлаштований і може 
надати довідку про свої доходи або така довідка 
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може бути витребуваною судом за клопотан-
ням іншої сторони. У разі, якщо боржник не 
має офіційного місця роботи (доходу), має 
нерегулярний, мінливий дохід, відсутній у міс-
ці свого проживання і відсутні будь-які контак-
ти із ним, перебуває у розшуку, а стягувач не 
бажає вживати заходів по доведенню доходів 
боржника, юридичною підставою стягнення 
аліментів за судовим наказом має стати нор-
ма ч.3 ст.184 СК України.  

Заява про видачу судового наказу пода-
ється до суду першої інстанції за місцем про-
живання або місцезнаходженням боржника 
(ст.27 ЦПК України), або може пред’являтися 
також за зареєстрованим місцем проживання 
чи перебування заявника (ст.28 ЦПК України 
встановлює альтернативну підсудність для 
цієї категорії справ) [15].  

Відповідно до ст.163 ч.3 ЦПК України до 
заяви про видачу судового наказу, крім доку-
ментів, що підтверджують сплату судового 
збору та повноваження представника (якщо 
заява подається представником заявника), 
мають бути подані також інші документи або 
їх копії, що підтверджують обставини, якими 
заявник обґрунтовує свої вимоги [15]. Вважа-
ємо, що такими документами мають бути: ко-
пії свідоцтва про шлюб заявника (якщо заяв-
ник перебуває у шлюбі); копії свідоцтва про 
розірвання шлюбу чи рішення суду про розір-
вання шлюбу заявника (якщо шлюб припине-
но внаслідок розірвання); копія свідоцтва про 
народження дитини (дітей); копія довідки про 
доходи боржника (якщо аліменти стягуються 
на підставі ст.183, ч.5 СК України). Якщо зая-
вниками виступають законні представники 
дитини, вони мають надати документи, які 
підтверджують їх повноваження (рішення ор-
гану опіки та піклування або рішення суду про 
призначення останніх опікунами (піклувальни-
ками) дитини. 

Якщо говорити про спрощеність як про од-
ну з ознак наказного провадження, то відпові-
дно до ч.1 ст.167 ЦПК України суд розглядає 
заяву про видачу судового наказу протягом 
п’яти днів з дня її надходження, а якщо борж-
ником у заяві про видачу судового наказу вка-
зана фізична особа, яка не має статусу підп-
риємця, – протягом п’яти днів з дня 
отримання судом інформації про зареєстро-
ване у встановленому законом порядку місце 
проживання (перебування) фізичної особи - 
боржника. Розгляд проводиться без судового 
засідання і повідомлення заявника і боржника 

[15]. Зазначене ще раз підтверджує тезу про те, 
що спрощеність процедури для такої категорії 
спорів сприяє зняттю зайвого емоційного напру-
ження між сторонами та скорочує строк отриман-
ня судового рішення у формі судового наказу. 

Окремі недоліки правового регулювання  
стягнення аліментів за судовим наказом 

Судовий наказ оскарженню в апеляційному по-
рядку не підлягає, проте може бути скасований у 
порядку, передбаченому ЦПК України (ст.167 ЦПК). 

Стаття 170 ЦПК України визначає право борж-
ника скасувати судовий наказ, однак зазначена 
норма не поширюється на аліментні зобов’язання, 
оскільки відповідно до ч.7 цієї статті у разі видачі 
судового наказу відповідно до пункту 4 частини 
першої статті 161 цього Кодексу боржник має ли-
ше право звернутися до суду з позовом про зме-
ншення розміру аліментів [15].  

На нашу думку, відсутність можливості апеля-
ційного оскарження та скасування судового наказу 
може призвести до порушення майнових прав бо-
ржника у разі видачі судового наказу із порушен-
ням норм матеріального або процесуального пра-
ва. Так, враховуючи процесуальні строки видачі 
судового наказу, констатуємо, що з моменту звер-
нення стягувача із заявою про видачу судового 
наказу до моменту набрання ним чинності (не 
зважаючи на те, що судовий наказ у справах про 
стягнення аліментів набирає чинності у день його 
видачі) проходить певний період часу. Водночас, 
аліменти на дитину присуджуються від дня 
пред’явлення позову, а у разі подання заяви про 
видачу судового наказу – із дня подання такої за-
яви (ч.1 ст.191 СК України). Отже, у разі видачі 
судового наказу з порушенням норм матеріально-
го або процесуального права, боржник зобов’яза-
ний буде виконувати незаконний судовий наказ до 
того часу, поки не отримає рішення суду про змен-
шення розміру аліментів. При цьому новий (змен-
шений) розмір аліментів боржник буде сплачувати 
з моменту подання позовної заяви про зменшення 
розміру аліментів (ч.1 ст.191 СК України), тоді як у 
нього відсутня будь-яка юридична можливість для 
перерахунку сум аліментів, сплачених за незакон-
ним судовим наказом. 

Відсутність можливості скасувати судовий на-
каз про стягнення аліментів може призвести до 
випадків звернення до суду із заявою про визнан-
ня судового наказу таким, що не підлягає вико-
нанню, а значить, суми, отримані на підставі тако-
го судового наказу, будуть вважатися такими, що 
отримані стягувачем без достатньої правової. Як-
що у подальшому ставити питання про повернен-
ня таких сум як безпідставно набутих (гл.83 ЦК 
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України) [16], відповідачем у таких справах 
виступатиме дитина, яка відповідно до ч.1 
ст.179 СК України, є власником отриманих 
аліментів. 

Отже, у таких випадках матимемо юридич-
ну колізію, коли платник аліментів матиме 
право позиватися до власної дитини з вимо-
гою про повернення безпідставно набутих 
аліментів, водночас маючи перед нею консти-
туційний обов’язок по їх сплаті, хоча і в іншо-
му розмірі.  

Таким чином, законодавча заборона для 
боржника скасовувати судовий наказ про стя-
гнення аліментів на утримання дитини може 
призвести до порушення прав боржника і, в 
кінцевому випадку, до порушення прав дити-
ни. Тому, на нашу думку, така заборона має 
бути скасованою. 

Щодо неможливості реалізації окремих 
суб’єктивних прав заявників за судовим 
наказом 

Проаналізований нами порядок стягнення 
аліментів за судовим наказом не надає заяв-
никові реалізувати окремі правові можливості, 
визначені сімейним законодавством, а саме: 

1) не є можливим вирішити в одному про-
вадженні питання розірвання шлюбу і стяг-
нення аліментів; 

2) немає можливості стягнути додаткові 
витрати на утримання дитини, що викликані 
особливими обставинами (розвитком здібнос-
тей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо) 
(ст.185 СК України). Закон не дозволяє вирі-
шити це питання за правилами наказного 
провадження; 

3) неможливість одночасного вирішення пи-
тання про стягнення аліментів на утримання 
одного з подружжя, з ким проживає дитина на 
підставі ст.ст.84, 86, 88 СК України, та на 
утримання дитини. Справи про стягнення алі-
ментів на утримання одного з подружжя суди 
розглядають за правилами позовного прова-
дження.  

Крім того, важливим є з’ясування питання 
щодо можливості стягнення аліментів за су-
довим наказом у випадках, передбачених 
ст.ст.198 та 199 СК України (на повнолітніх 
дітей, які є непрацездатними та на повноліт-
ніх дочку, сина, які продовжують навчання). 
Вбачається, у першому випадку (ст.198 СК 
України) така можливість відсутня, оскільки 
суд має дослідити, як мінімум дві обставини – 
нужденність одержувача аліментів, тобто по-

требування матеріальної допомоги, і матеріаль-
ний стан платника аліментів, що вже свідчить про 
наявність спору про право. Аналогічною не є мож-
ливість стягнути аліменти за судовим наказом, у 
випадку, передбаченому ст.199 СК України, оскі-
льки у цьому випадку також підлягають доведен-
ню визначені вище обставини. 

Висновки  

1. Проаналізований нами юридичний механізм 
стягнення аліментів на утримання дитини за судо-
вим наказом дозволяє виділити такі його переваги: 
1) спрощений порядок цивільного судочинства, 
який проводиться без судового засідання і повідо-
млення заявника і боржника; 2) скорочений строк 
винесення судового рішення у формі судового на-
казу; 3) мінімально достатня кількість доказів, яка 
надається на підтвердження безспірності майнової 
вимоги; 4) можливість звернення до виконавчої 
служби за примусовим виконанням судового нака-
зу. Водночас, стягувач обмежує себе у можливос-
ті: 1) вирішити в одному провадженні питання розі-
рвання шлюбу і стягнення аліментів; 2) стягнути 
додаткові витрати на утримання дитини, що викли-
кані особливими обставинами (розвитком здібнос-
тей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо); 3) стяг-
нути аліменти одночасно і на своє утримання на 
підставі ст.ст.84, 86, 88 СК України. Крім того, за 
судовим наказом особа не має права стягнути 
аліменти на повнолітніх дітей, які є непрацездат-
ними, та на повнолітніх дочку, сина, які продовжу-
ють навчання (ст.ст.198, 199 СК України), оскільки 
у цих випадках підлягають доведенню як мінімум 
дві обставини – нужденність одержувача аліментів 
і матеріальний стан платника аліментів, що вже 
свідчить про наявність спору про право. 

2. Звертаючись до суду із заявою про видачу 
судового наказу про стягнення аліментів, стягувач 
має чітко розуміти, що визначений ним розмір 
аліментів має бути незначним, вимога безспірною, 
а отже доходи боржника мають бути підтверджені 
беззаперечними доказами, а у разі відсутності 
останніх – сума аліментів за судовим наказом не 
може бути більшою від 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку.  

3. Відсутність можливості апеляційного оскар-
ження та скасування судового наказу у такій кате-
горії справ може призвести до порушення майно-
вих прав боржника у разі видачі судового наказу із 
порушенням норм матеріального або процесуа-
льного права, а у подальшому може призвести і 
до порушення прав дитини. Тому, на нашу думку, 
така заборона має бути скасованою. Отже, питання 
стягнення аліментів за судовим наказом потребує 
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подальшого наукового дослідження з метою 
удосконалення правого регулювання. 
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