Процесуальні права сторін у господарських справах.
Представництво.
Відповідно до Господарського процесуального кодексу України від
06.11.1991 № 1798-XII сторони користуються рівними процесуальними
правами.
Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них
витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати
докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні
та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і
міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу,
заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу,
оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим
Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами,
наданими їм цим Кодексом.
Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм
процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних
законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та
об'єктивного дослідження всіх обставин справи.
Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір
позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового
врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій
частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До
початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право
змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.
Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має
право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати
зустрічний позов.
Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру
позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать
законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом
інтереси.
Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що
діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими
документами, через свого представника.
Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких
визначені законодавством або установчими документами, подають
господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи,
повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства,
організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої
уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства,
організації.
Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи
може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано
установчими або іншими документами.
Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто
або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально
посвідченою довіреністю.
Довіреність громадянина, який є суб'єктом права на безоплатну
вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про
надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової
допомоги.
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися
ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання
безоплатної правової допомоги, або договором. До ордера обов'язково
додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як
представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних
дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

