Перегляд судових рішень у касаційному порядку
Перегляд судових рішень у касаційному порядку здійснюється відповідно
до Господарського процесуального кодексу України від 06.11.1991 № 1798-XII
Право касаційного оскарження мають сторони, прокурор, треті особи,
особи, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх
права та обов'язки, мають право подати касаційну скаргу на:
1) рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в
апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені
за результатами апеляційного розгляду;
2) ухвали місцевого господарського суду, зазначені в частині першій статті
106 Господарського процесуального кодексу, після їх перегляду в апеляційному
порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за
результатами апеляційного розгляду.
Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через
апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи
постанову.
Апеляційний господарський суд зобов'язаний невідкладно надіслати
скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду України.
Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня
набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.
Вищий господарський суд України постановляє ухвалу про повернення
касаційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків,
установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її подала, не знайде
підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності причини пропуску
цього строку - у разі, якщо вона подана прокурором, органом державної влади,
органом місцевого самоврядування після спливу одного року з моменту
набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.
Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:
1) найменування касаційної інстанції;
2) найменування апеляційного господарського суду, постанова якого
оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови;
3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони (сторін) у
справі;
4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або
неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;
5) перелік доданих до скарги документів.
Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність
обставин справи.
Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її
уповноваженим представником.
До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії
скарги іншій стороні у справі.

Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копії
касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.
Прокурор, який подає касаційну скаргу, надсилає сторонам у справі її
копію і копії доданих до неї документів, відсутніх у справі.
Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом,
якщо:
1) касаційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або
особою, посадове становище якої не зазначено;
2) скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний
господарський суд, що прийняв рішення або постанову;
3) до скарги не додано доказів надіслання її копії іншій стороні
(сторонам) у справі;
4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату судового
збору у встановлених порядку і розмірі;
5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання,
без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання відхилено;
6) у скарзі не зазначено суті порушення або неправильного застосування норм
матеріального чи процесуального права;
7) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження від особи,
що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.
Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала.
Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини
першої цієї статті, касаційна скарга може бути подана повторно.
Про прийняття касаційної скарги до провадження суд виносить ухвалу,
в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги, а також витребовує
справу чи копії матеріалів справи, необхідні для розгляду скарги на ухвалу суду.
Питання про прийняття касаційної скарги до провадження або про
повернення касаційної скарги суд вирішує не пізніше п'яти днів з дня її
надходження.
Ухвала надсилається усім учасникам судового процесу.
У Вищому господарському суді України скарга розглядається за
правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних
дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.
Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої
інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та
повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.
Вищий господарський суд України має право не прийняти відмову від
скарги, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і
охоронювані законом інтереси.
Про прийняття відмови від скарги Вищий господарський суд України
виносить ухвалу, якщо рішення або постанову господарського суду не
оскаржено іншою стороною.
Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи
апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського

суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи
процесуального права.
Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою
для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського
суду, якщо:
1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;
2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не
повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;
3) господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав
і обов'язків осіб, які не були залучені до участі в справі;
4) рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або підписані не
тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові;
5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що
розглянула справу;
6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у
частині четвертій статті 17 цього Кодексу;
7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності.

