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Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

позовної заяви 

 

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без 

додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду 

позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної 

заяви без руху. 

 

У разі надходження до суду справи, що підлягає вирішенню в 

порядку господарського судочинства, після закриття 

провадження Верховним Судом чи судом апеляційної 

інстанції в порядку цивільного чи адміністративного 

судочинства, суд перевіряє наявність підстав для залишення 

позовної заяви без руху відповідно до вимог господарського 

процесуального закону, чинного на дату подання позовної 

заяви. 

 

2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються 

недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не 

може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про 

залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 

несплати судового збору у встановленому законом розмірі, 

суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). 

 

3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, вона вважається поданою у день 

первинного її подання до господарського суду та 

приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в 

порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. 

 

Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

позовної заяви 

 

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без 

додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду 

позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної 

заяви без руху. 

 

У разі надходження до суду справи, що підлягає вирішенню в 

порядку господарського судочинства, після закриття 

провадження Верховним Судом чи судом апеляційної 

інстанції в порядку цивільного чи адміністративного 

судочинства, суд перевіряє наявність підстав для залишення 

позовної заяви без руху відповідно до вимог господарського 

процесуального закону, чинного на дату подання позовної 

заяви. 

 

2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються 

недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не 

може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про 

залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 

несплати судового збору у встановленому законом розмірі, 

суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). 

 

3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, вона вважається поданою у день 

первинного її подання до господарського суду та 

приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в 

порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. 

 



4. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, заява вважається неподаною і 

повертається особі, що звернулася із позовною заявою. 

 

5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи 

також у разі, якщо: 

 

1) заяву подано особою, яка не має процесуальної 

дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має 

права її підписувати, або особою, посадове становище якої 

не вказано; 

 

2) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім 

випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 

173 цього Кодексу); 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору 

або заява про відкликання позовної заяви; 

 

4) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в 

інтересах держави або для звернення до суду особи, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи; 

 

5) позивачем подано до цього самого суду інший позов 

(позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого 

позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у 

справі, повернення позовної заяви або залишення позову без 

розгляду; 

 

6) до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового 

врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є 

обов’язковими згідно із законом. 

 

4. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, заява вважається неподаною і 

повертається особі, що звернулася із позовною заявою. 

 

5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи 

також у разі, якщо: 

 

1) заяву подано особою, яка не має процесуальної 

дієздатності, або заява не підписана; 

 

 

 

2) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім 

випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 

173 цього Кодексу); 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору 

або заява про відкликання позовної заяви; 

 

4) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в 

інтересах держави або для звернення до суду особи, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи; 

 

5) позивачем подано до цього самого суду інший позов 

(позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого 

позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у 

справі, повернення позовної заяви або залишення позову без 

розгляду; 

 

6) до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового 

врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є 

обов’язковими згідно із законом. 

 



6. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи не 

пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

7. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу, яку 

може бути оскаржено. Копія позовної заяви залишається в 

суді. 

 

У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви та 

направлення справи для продовження розгляду, суд не має 

права повторно повертати позовну заяву. 

 

8. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному 

зверненню з нею до господарського суду в загальному 

порядку після усунення недоліків. 

 

9. У разі повернення позовної заяви з підстави, передбаченої 

пунктом 5 частини п’ятої цієї статті, судовий збір, сплачений за 

подання позову, не повертається. 

 

10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за 

подання яких передбачено сплату судового збору, 

залишаються судом без руху також у випадку, якщо на 

момент відкриття провадження за відповідною заявою, 

скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума 

судового збору не зарахована до спеціального фонду 

державного бюджету. Правила цієї частини не застосовуються 

до заяв про забезпечення доказів або позову. 

6. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи не 

пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

7. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу, яку 

може бути оскаржено. Копія позовної заяви залишається в 

суді. 

 

У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви та 

направлення справи для продовження розгляду, суд не має 

права повторно повертати позовну заяву. 

 

8. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному 

зверненню з нею до господарського суду в загальному 

порядку після усунення недоліків. 

 

9. У разі повернення позовної заяви з підстави, передбаченої 

пунктом 5 частини п’ятої цієї статті, судовий збір, сплачений за 

подання позову, не повертається. 

 

10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за 

подання яких передбачено сплату судового збору, 

залишаються судом без руху також у випадку, якщо на 

момент відкриття провадження за відповідною заявою, 

скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума 

судового збору не зарахована до спеціального фонду 

державного бюджету. Правила цієї частини не застосовуються 

до заяв про забезпечення доказів або позову. 

  

Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги 

 

1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 32 цього Кодексу. 

 

Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги 

 

1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 32 цього Кодексу. 

 



2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 174 цього Кодексу. 

 

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, 

вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом 

десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися 

до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку 

або вказати інші підстави для поновлення строку. 

 

4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне 

оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у 

відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому 

статтею 261 цього Кодексу. 

 

5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо: 

 

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана 

особою, яка не має права її підписувати, або особою, 

посадове становище якої не зазначено; 

 

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; 

 

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції; 

 

4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню 

окремо від рішення суду. 

 

2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 174 цього Кодексу. 

 

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, 

вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом 

десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися 

до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку 

або вказати інші підстави для поновлення строку. 

 

4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне 

оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у 

відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому 

статтею 261 цього Кодексу. 

 

5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо: 

 

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або не підписана; 

 

 

 

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; 

 

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції; 

 

4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню 

окремо від рішення суду. 

 



6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом п’яти днів з дня надходження 

апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної 

скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п’яти днів з 

дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

7. Про повернення апеляційної скарги постановляється 

ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. 

 

8. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 242 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення апеляційної скарги разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної 

інстанції. 

6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом п’яти днів з дня надходження 

апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної 

скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п’яти днів з 

дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

7. Про повернення апеляційної скарги постановляється 

ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. 

 

8. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 242 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення апеляційної скарги разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної 

інстанції. 

  

Стаття 292. Залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги 

 

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 32 цього Кодексу. 

 

2. У разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що 

суддею постановляється відповідна ухвала. 

 

3. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не 

порушує питання про поновлення цього строку, або якщо 

підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При 

цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення касаційної скарги без руху особа має право 

Стаття 292. Залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги 

 

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 32 цього Кодексу.  

 

2. У разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що 

суддею постановляється відповідна ухвала. 

 

3. Касаційна скарга залишається без руху також у 

наступних випадках: 

 

1) у разі якщо вона подана після закінчення строків, 

установлених статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її 

подала, не порушує питання про поновлення цього строку, 

або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані 



звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про 

поновлення строку або навести інші підстави для поновлення 

строку. 

 

 

 

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені підстави для поновлення строку на касаційне 

оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті 

касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої 

статті 293 цього Кодексу. 

 

Розгляд заяви особи про поновлення строку на касаційне 

оскарження здійснюється колегією суддів суду касаційної 

інстанції, склад якої визначений в порядку, встановленому 

статтею 32 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня 

вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху 

особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із 

заявою про поновлення строку або навести інші підстави для 

поновлення строку. 

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені підстави для поновлення строку на касаційне 

оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті 

касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої 

статті 293 цього Кодексу. 

 

Розгляд заяви особи про поновлення строку на касаційне 

оскарження здійснюється колегією суддів суду касаційної 

інстанції, склад якої визначений в порядку, встановленому 

статтею 32 цього Кодексу. 

 

2) Якщо на стадії відкриття касаційного провадження буде 

встановлено, що Верховний Суд у своїй постанові вже 

викладав висновок щодо порушеного у касаційній скарзі 

питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах і суд апеляційної інстанції переглянув 

судове рішення відповідно до такого висновку  (крім випадку, 

наявності постанови Верховного Суду про відступлення від 

такого висновку або коли питання про застосування 

висновку Верховного Суду до правовідносин сторін або про 

необхідність відступлення від такого висновку потребує 

розгляду касаційної скарги).  

 

Протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення касаційної скарги без руху особа має право 

звернутися до суду касаційної інстанції із мотивованою 

заявою про необхідність відступлення від висновку 

Верховного Суду або додатково обґрунтувати наявність 

підстав для відкриття касаційного провадження.  

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені у заяві мотиви та обґрунтування будуть визнані 



 

 

 

 

 

4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом також, якщо: 

 

1) касаційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, 

яка не має права її підписувати, або особою, посадове 

становище якої не зазначено; 

 

2) скаргу подано у інший спосіб, ніж до суду касаційної 

інстанції; 

 

3) до надіслання ухвали про відкриття касаційного 

провадження від особи, яка подала скаргу, надійшла заява 

про її відкликання; 

 

 

4) у касаційній скарзі не викладені передбачені цим 

Кодексом підстави для оскарження судового рішення в 

касаційному порядку. 

 

5. Питання про залишення касаційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження 

касаційної скарги. Питання про повернення касаційної скарги 

суд касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня 

надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків. 

 

6. Про повернення касаційної скарги постановляється ухвала. 

 

7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 242 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення касаційної скарги разом з доданими 

неналежними, суд відмовляє у відкритті касаційного 

провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 293 

цього Кодексу. 

 

 

4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом також, якщо: 

 

1) касаційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або не підписана; 

 

 

 

2) скаргу подано у інший спосіб, ніж до суду касаційної 

інстанції; 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття касаційного 

провадження від особи, яка подала скаргу, надійшла заява 

про її відкликання. 

 

 

виключити 

 

 

 

5. Питання про залишення касаційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження 

касаційної скарги. Питання про повернення касаційної скарги 

суд касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня 

надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків. 

 

6. Про повернення касаційної скарги постановляється ухвала. 

 

7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 242 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення касаційної скарги разом з доданими 



до скарги матеріалами, а касаційна скарга залишається в 

суді касаційної інстанції. 

до скарги матеріалами, а касаційна скарга залишається в 

суді касаційної інстанції.  

  

Стаття 293. Відмова у відкритті касаційного провадження 

 

1. Суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного 

провадження у справі, якщо: 

 

1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає касаційному оскарженню; 

 

2) є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від 

поданої раніше касаційної скарги цієї ж особи на це саме 

судове рішення; 

 

3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї ж особи 

без задоволення або ухвала про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи 

на це саме судове рішення; 

 

4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву 

про поновлення строку на касаційне оскарження або 

наведені підстави для поновлення строку на касаційне 

оскарження визнані судом неповажними; 

 

5) Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок 

щодо питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі на судове 

рішення, зазначене у пунктах 1, 4 частини першої статті 287 

цього Кодексу, і суд апеляційної інстанції переглянув судове 

рішення відповідно до такого висновку (крім випадку 

наявності постанови Верховного Суду про відступлення від 

такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за 

необхідне відступити від висновку щодо застосування 

норми права у подібних правовідносинах). 

Стаття 293. Відмова у відкритті касаційного провадження 

 

1. Суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного 

провадження у справі, якщо: 

 

1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає касаційному оскарженню; 

 

2) є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від 

поданої раніше касаційної скарги цієї ж особи на це саме 

судове рішення; 

 

3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї ж особи 

без задоволення або ухвала про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи 

на це саме судове рішення; 

 

4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву 

про поновлення строку на касаційне оскарження або 

наведені підстави для поновлення строку на касаційне 

оскарження визнані судом неповажними; 

 

5) скаржником після залишення касаційної скарги без руху у 

визначений судом строк не подано заяву про необхідність 

відступлення від висновку Верховного Суду або додатково 

не обґрунтовано наявність підстав для відкриття касаційного 

провадження, а також у разі, якщо наведені скаржником 

мотиви або обґрунтування визнані судом неналежними.  

 

 

 

 



 

2. У разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено 

розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу 

необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного 

провадження, якщо правильне застосування норми права є 

очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її 

застосування чи тлумачення. 

 

3. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження 

підписується всім складом суду і повинна містити мотиви, з 

яких суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкриття 

касаційного провадження. 

 

4. Незалежно від поважності причин пропуску строку на 

касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 

скарга подана після спливу одного року з дня складення 

повного тексту судового рішення, крім випадків: 

 

1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про 

розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд 

ухвалив рішення про її права, інтереси та (або) обов’язки; 

 

2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок 

виникнення обставин непереборної сили. 

 

5. Ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження суд 

касаційної інстанції постановляє не пізніше ніж через двадцять 

днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

6. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного 

провадження разом з доданими до скарги матеріалами 

направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а копія 

касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції. 

 

2. У разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено 

розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу 

необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного 

провадження, якщо правильне застосування норми права є 

очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її 

застосування чи тлумачення. 

 

3. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження 

підписується всім складом суду і повинна містити мотиви, з 

яких суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкриття 

касаційного провадження. 

 

4. Незалежно від поважності причин пропуску строку на 

касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 

скарга подана після спливу одного року з дня складення 

повного тексту судового рішення, крім випадків: 

 

1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про 

розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд 

ухвалив рішення про її права, інтереси та (або) обов’язки; 

 

2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок 

виникнення обставин непереборної сили. 

 

5. Ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження суд 

касаційної інстанції постановляє не пізніше ніж через двадцять 

днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

6. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного 

провадження разом з доданими до скарги матеріалами 

направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а копія 

касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції. 

  

Стаття 296. Закриття касаційного провадження 

 

Стаття 296. Закриття касаційного провадження 

 



1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, 

якщо: 

 

1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала 

касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, 

за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які 

приєдналися до касаційної скарги; 

 

2) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не 

має права її підписувати; 

 

3) після відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої 

чи апеляційної інстанції питання про її права, інтереси та (або) 

обов’язки, встановлено, що судовим рішенням питання про 

права, інтереси та (або) обов’язки такої особи не 

вирішувалося; 

 

4) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

Верховний Суд у своїй постанові викладав висновок щодо 

питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі, або 

відступив від свого висновку щодо застосування норми 

права, наявність якого стала підставою для відкриття 

касаційного провадження, і суд апеляційної інстанції 

переглянув судове рішення відповідно до такого висновку 

(крім випадку, коли Верховний Суд вважає за необхідне 

відступити від такого висновку). Якщо ухвала про відкриття 

касаційного провадження мотивована також іншими 

підставами, за якими відсутні підстави для закриття 

провадження, касаційне провадження закривається лише в 

частині підстав, передбачених цим пунктом; 

 

5) після відкриття касаційного провадження на підставі 

пункту 1 частини другої статті 287 цього Кодексу судом 

встановлено, що висновок щодо застосування норми права, 

1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, 

якщо: 

 

1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала 

касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, 

за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які 

приєдналися до касаційної скарги; 

 

2) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не 

має права її підписувати; 

 

3) після відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої 

чи апеляційної інстанції питання про її права, інтереси та (або) 

обов’язки, встановлено, що судовим рішенням питання про 

права, інтереси та (або) обов’язки такої особи не 

вирішувалося; 

 

виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключити 

 

 



який викладений у постанові Верховного Суду та на який 

посилався скаржник у касаційній скарзі, стосується 

правовідносин, які не є подібними. 

 

2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної 

інстанції постановляє ухвалу. 

 

 

 

 

2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної 

інстанції постановляє ухвалу. 

  

Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 

 

1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд 

касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної 

скарги, які стали підставою для відкриття касаційного 

провадження, та на підставі встановлених фактичних 

обставин справи перевіряє правильність застосування судом 

першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і 

процесуального права. 

 

2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені у 

рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати 

питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу 

одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду 

нові докази або додатково перевіряти докази. 

 

3. У суді касаційної інстанції не приймаються і не 

розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді 

першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді 

касаційної інстанції не допускається. 

 

4. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено 

порушення норм процесуального права, передбачені 

пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою 

статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності 

врахування висновку щодо застосування норм права, 

викладеного у постанові Верховного Суду після подання 

касаційної скарги. 

Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 

 

1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд 

касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної 

скарги, на підставі встановлених фактичних обставин справи 

перевіряє правильність застосування судом першої чи 

апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального 

права. 

 

 

2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені у 

рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати 

питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу 

одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду 

нові докази або додатково перевіряти докази. 

 

3. У суді касаційної інстанції не приймаються і не 

розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді 

першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді 

касаційної інстанції не допускається. 

 

4. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено 

порушення норм процесуального права, передбачені 

пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою 

статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності 

врахування висновку щодо застосування норм права, 

викладеного у постанові Верховного Суду. 

 



5. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення суд 

касаційної інстанції не зв’язаний визначеними у касаційній 

скарзі підставами касаційного оскарження судового 

рішення. 

 

Запропонована порівняльна таблиця змін до Цивільного процесуального кодексу України 

Попередня редакція Нова редакція 

  

Стаття 185. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

заяви 

 

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без 

додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду 

позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної 

заяви без руху. 

 

У разі надходження до суду справи, що підлягає вирішенню в 

порядку цивільного судочинства, після закриття провадження 

Верховним Судом чи судом апеляційної інстанції в порядку 

господарського чи адміністративного судочинства, суд 

перевіряє наявність підстав для залишення позовної заяви без 

руху відповідно до вимог цивільного процесуального закону, 

чинного на дату подання позовної заяви. 

 

2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються 

недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не 

може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про 

залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 

несплати судового збору у встановленому законом розмірі, 

суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). 

 

3. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений 

строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 цього 

Стаття 185. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

заяви 

 

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без 

додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду 

позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної 

заяви без руху. 

 

У разі надходження до суду справи, що підлягає вирішенню в 

порядку цивільного судочинства, після закриття провадження 

Верховним Судом чи судом апеляційної інстанції в порядку 

господарського чи адміністративного судочинства, суд 

перевіряє наявність підстав для залишення позовної заяви без 

руху відповідно до вимог цивільного процесуального закону, 

чинного на дату подання позовної заяви. 

 

2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються 

недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не 

може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про 

залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 

несплати судового збору у встановленому законом розмірі, 

суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). 

 

3. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений 

строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 цього 



Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява 

вважається поданою в день первісного її подання до суду. 

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, заява вважається неподаною і 

повертається позивачеві. 

 

4. Крім цього, заява повертається у випадках, коли: 

 

1) заяву подано особою, яка не має процесуальної 

дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має 

права її підписувати, або особою, посадове становище якої 

не вказано; 

 

2) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім 

випадків, в яких є підстави для застосування положень cтатті 

188 цього Кодексу); 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору 

або заява про відкликання позовної заяви; 

 

4) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в 

інтересах держави або для звернення до суду особи, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи; 

 

5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності 

дружини або до досягнення дитиною одного року без 

дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом 

України; 

 

6) позивачем подано до цього самого суду інший позов 

(позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого 

позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у 

Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява 

вважається поданою в день первісного її подання до суду. 

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, заява вважається неподаною і 

повертається позивачеві. 

 

4. Крім цього, заява повертається у випадках, коли: 

 

1) заяву подано особою, яка не має процесуальної 

дієздатності, або не підписано; 

 

 

 

2) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім 

випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 

188 цього Кодексу); 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору 

або заява про відкликання позовної заяви; 

 

4) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в 

інтересах держави або для звернення до суду особи, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи; 

 

5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності 

дружини або до досягнення дитиною одного року без 

дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом 

України; 

 

6) позивачем подано до цього самого суду інший позов 

(позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого 

позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у 
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справі, повернення позовної заяви або залишення позову без 

розгляду; 

 

7) до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового 

врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є 

обов’язковими згідно із законом. 

 

5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи не 

пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу. 

Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено. 

Копія позовної заяви залишається в суді. 

 

У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви та 

направлення справи для продовження розгляду суд не має 

права повторно повертати позовну заяву. 

 

7. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному 

зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати 

обставини, що стали підставою для повернення заяви. 

 

8. У разі повернення позовної заяви з підстави, передбаченої 

пунктом 6 частини четвертої цієї статті, судовий збір, 

сплачений за подання позову, не повертається. 

 

9. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за 

подання яких передбачено сплату судового збору, 

залишаються судом без руху також у випадку, якщо на 

момент відкриття провадження за відповідною заявою, 

скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума 

судового збору не зарахована до спеціального фонду 

державного бюджету. Правила цієї частини не застосовуються 

до заяв про забезпечення доказів або позову. 

справі, повернення позовної заяви або залишення позову без 

розгляду; 

 

7) до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового 

врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є 

обов’язковими згідно із законом. 

 

5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи не 

пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу. 

Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено. 

Копія позовної заяви залишається в суді. 

 

У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви та 

направлення справи для продовження розгляду суд не має 

права повторно повертати позовну заяву. 

 

7. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному 

зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати 

обставини, що стали підставою для повернення заяви. 

 

8. У разі повернення позовної заяви з підстави, передбаченої 

пунктом 6 частини четвертої цієї статті, судовий збір, 

сплачений за подання позову, не повертається. 

 

9. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за 

подання яких передбачено сплату судового збору, 

залишаються судом без руху також у випадку, якщо на 

момент відкриття провадження за відповідною заявою, 

скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума 

судового збору не зарахована до спеціального фонду 

державного бюджету. Правила цієї частини не застосовуються 

до заяв про забезпечення доказів або позову. 

  

Стаття 357. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги 

Стаття 357. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги 



 

1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 33 цього Кодексу. 

 

2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 356 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 185 цього Кодексу. 

 

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 354 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку або якщо підстави, 

вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом 

десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися 

до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку 

або вказати інші підстави для поновлення строку. 

 

4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне 

оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у 

відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому 

статтею 358 цього Кодексу. 

 

5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо: 

 

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана 

особою, яка не має права її підписувати, або особою, 

посадове становище якої не зазначено; 

 

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; 

 

 

1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 33 цього Кодексу.  

 

2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 356 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 185 цього Кодексу. 

 

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 354 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку або якщо підстави, 

вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом 

десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися 

до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку 

або вказати інші підстави для поновлення строку. 

 

4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне 

оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у 

відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому 

статтею 358 цього Кодексу. 

 

5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо: 

 

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або не підписана; 

 

 

 

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; 
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3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції; 

 

4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню 

окремо від рішення суду. 

 

6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом п’яти днів з дня надходження 

апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної 

скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п’яти днів з 

дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

7. Про повернення апеляційної скарги постановляється 

ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. 

 

8. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 272 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення апеляційної скарги разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної 

інстанції. 

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції; 

 

4) скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню 

окремо від рішення суду. 

 

6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом п’яти днів з дня надходження 

апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної 

скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п’яти днів з 

дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

7. Про повернення апеляційної скарги постановляється 

ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. 

 

8. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 272 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення апеляційної скарги разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної 

інстанції. 

  

Стаття 393. Залишення касаційної скарги без руху, 

повернення касаційної скарги 

 

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 33 цього Кодексу. 

 

2. У разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 392 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 185 цього Кодексу, про що 

суддею постановляється відповідна ухвала. 

 

Стаття 393. Залишення касаційної скарги без руху, 

повернення касаційної скарги 

 

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 33 цього Кодексу. 

 

2. У разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 392 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 185 цього Кодексу, про що 

суддею постановляється відповідна ухвала. 
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3. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, 

установлених статтею 390 цього Кодексу, і особа, яка її 

подала, не порушує питання про поновлення цього строку, 

або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані 

неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня 

вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху 

особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із 

заявою про поновлення строку або навести інші підстави для 

поновлення строку. 

 

 

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені підстави для поновлення строку касаційного 

оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті 

касаційного провадження на підставі пункту 4 частини другої 

статті 394 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Касаційна скарга залишається без руху також у 

наступних випадках: 

 

1) у разі якщо вона подана після закінчення строків, 

установлених статтею 390 цього Кодексу, і особа, яка її 

подала, не порушує питання про поновлення цього строку, 

або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані 

неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня 

вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху 

особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із 

заявою про поновлення строку або навести інші підстави для 

поновлення строку. 

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені підстави для поновлення строку касаційного 

оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті 

касаційного провадження на підставі пункту 4 частини другої 

статті 394 цього Кодексу. 

 

2) Якщо на стадії відкриття касаційного провадження буде 

встановлено, що Верховний Суд у своїй постанові вже 

викладав висновок щодо порушеного у касаційній скарзі 

питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах і суд апеляційної інстанції переглянув 

судове рішення відповідно до такого висновку  (крім випадку, 

наявності постанови Верховного Суду про відступлення від 

такого висновку або коли питання про застосування 

висновку Верховного Суду до правовідносин сторін або про 

необхідність відступлення від такого висновку потребує 

розгляду касаційної скарги).  

 

Протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення касаційної скарги без руху особа має право 

звернутися до суду касаційної інстанції із мотивованою 

заявою про необхідність відступлення від висновку 

Верховного Суду або додатково обґрунтувати наявність 

підстав для відкриття касаційного провадження.  
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4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом також, якщо: 

 

1) касаційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, 

яка не має права її підписувати, або особою, посадове 

становище якої не зазначено; 

 

2) скаргу подано у інший спосіб, ніж до суду касаційної 

інстанції; 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття касаційного 

провадження від особи, яка подала скаргу, надійшла заява 

про її відкликання; 

 

4) у касаційній скарзі не викладені передбачені цим 

Кодексом підстави для оскарження судового рішення в 

касаційному порядку. 

 

5. Питання про залишення касаційної скарги без руху суд 

касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня 

надходження касаційної скарги. Питання про повернення 

касаційної скарги суд касаційної інстанції вирішує протягом 

двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня 

закінчення строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення касаційної скарги постановляється ухвала. 

 

7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 272 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення касаційної скарги разом з доданими 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені у заяві мотиви та обґрунтування будуть визнані 

неналежними, суд відмовляє у відкритті касаційного 

провадження на підставі пункту 5 частини другої статті 394 

цього Кодексу. 

 

4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом також, якщо: 

 

1) касаційна скарга подана особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або не підписана; 

 

 

 

2) скаргу подано у інший спосіб, ніж до суду касаційної 

інстанції; 

 

3) до постановлення ухвали про відкриття касаційного 

провадження від особи, яка подала скаргу, надійшла заява 

про її відкликання. 

 

виключити 

 

 

 

5. Питання про залишення касаційної скарги без руху суд 

касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня 

надходження касаційної скарги. Питання про повернення 

касаційної скарги суд касаційної інстанції вирішує протягом 

двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня 

закінчення строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення касаційної скарги постановляється ухвала. 

 

7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 272 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення касаційної скарги разом з доданими 



до скарги матеріалами, а касаційна скарга залишається в 

суді касаційної інстанції. 

до скарги матеріалами, а касаційна скарга залишається в 

суді касаційної інстанції. 

  

Стаття 394. Відкриття касаційного провадження у справі, 

відмова у відкритті касаційного провадження у справі 

 

1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до 

вимог статті 392 цього Кодексу, колегія суддів у складі трьох 

суддів вирішує питання про відкриття касаційного 

провадження (про відмову у відкритті касаційного 

провадження). 

 

2. Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, 

якщо: 

 

1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає касаційному оскарженню; 

 

2) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з 

відмовою цієї особи від поданої раніше касаційної скарги на 

це саме судове рішення; 

 

3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї особи 

без задоволення або ухвала про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи 

на це саме судове рішення; 

 

4) скаржником в строк, визначений судом, не подано заяву 

про поновлення строку на касаційне оскарження або 

наведені підстави для поновлення строку на касаційне 

оскарження, визнані судом неповажними; 

 

5) у разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 

частини другої статті 389 цього Кодексу суд може визнати 

таку касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у 

відкритті касаційного провадження, якщо Верховний Суд 

Стаття 394. Відкриття касаційного провадження у справі, 

відмова у відкритті касаційного провадження у справі 

 

1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до 

вимог статті 392 цього Кодексу, колегія суддів у складі трьох 

суддів вирішує питання про відкриття касаційного 

провадження (про відмову у відкритті касаційного 

провадження). 

 

2. Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, 

якщо: 

 

1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає касаційному оскарженню; 

 

2) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з 

відмовою цієї особи від поданої раніше касаційної скарги на 

це саме судове рішення; 

 

3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї особи 

без задоволення або ухвала про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи 

на це саме судове рішення; 

 

4) скаржником в строк, визначений судом, не подано заяву 

про поновлення строку на касаційне оскарження або 

наведені підстави для поновлення строку на касаційне 

оскарження, визнані судом неповажними; 

 

5) скаржником після залишення касаційної скарги без руху у 

визначений судом строк не подано заяву про необхідність 

відступлення від висновку Верховного Суду або додатково 

не обґрунтовано наявність підстав для відкриття касаційного 



уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання 

застосування норми права у подібних правовідносинах, 

порушеного в касаційній скарзі, і суд апеляційної інстанції 

переглянув судове рішення відповідно до такого висновку 

(крім випадку наявності постанови Верховного Суду про 

відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд 

вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо 

застосування норми права у подібних правовідносинах). 

 

3. Незалежно від поважності причин пропуску строку на 

касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 

скарга подана після спливу одного року з дня складення 

повного тексту судового рішення, крім випадків: 

 

1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про 

розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд 

ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки; 

 

2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок 

виникнення обставин непереборної сили. 

 

4. У разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено 

розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу 

необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного 

провадження, якщо правильне застосування норми права є 

очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її 

застосування чи тлумачення. 

 

5. Питання про відкриття касаційного провадження у випадку, 

передбаченому частиною четвертою цієї статті, вирішує 

колегія суддів у складі трьох суддів. 

 

6. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження 

повинна містити мотиви, з яких суд дійшов висновку про 

відсутність підстав для відкриття касаційного провадження. 

 

провадження, а також у разі, якщо наведені скаржником 

мотиви або обґрунтування визнані судом неналежними.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Незалежно від поважності причин пропуску строку на 

касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 

скарга подана після спливу одного року з дня складення 

повного тексту судового рішення, крім випадків: 

 

1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про 

розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд 

ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки; 

 

2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок 

виникнення обставин непереборної сили. 

 

4. У разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено 

розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу 

необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного 

провадження, якщо правильне застосування норми права є 

очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її 

застосування чи тлумачення. 

 

5. Питання про відкриття касаційного провадження у випадку, 

передбаченому частиною четвертою цієї статті, вирішує 

колегія суддів у складі трьох суддів. 

 

6. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження 

повинна містити мотиви, з яких суд дійшов висновку про 

відсутність підстав для відкриття касаційного провадження. 

 



7. За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без 

руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті 

касаційного провадження суддя-доповідач постановляє 

ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій 

вирішує питання про витребування матеріалів справи. 

Вказана ухвала надсилається скаржнику та учасникам 

справи, яким додаються копії касаційної скарги та доданих до 

неї документів. 

 

8. В ухвалі про відкриття касаційного провадження 

зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного 

провадження та строк для подання учасниками справи відзиву 

на касаційну скаргу. Якщо разом з касаційною скаргою 

подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття 

касаційного провадження встановлює строк, протягом якого 

учасники справи мають подати свої заперечення щодо 

поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим 

Кодексом. 

 

За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, 

суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення 

виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії. 

 

9. Ухвалу про відкриття провадження у справі або про відмову 

у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції 

постановляє не пізніше ніж через двадцять днів з дня 

надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків. 

 

10. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного 

провадження разом з доданими до скарги матеріалами 

направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а копія 

касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції. 

7. За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без 

руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті 

касаційного провадження суддя-доповідач постановляє 

ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій 

вирішує питання про витребування матеріалів справи. 

Вказана ухвала надсилається скаржнику та учасникам 

справи, яким додаються копії касаційної скарги та доданих до 

неї документів. 

 

8. В ухвалі про відкриття касаційного провадження 

зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного 

провадження та строк для подання учасниками справи відзиву 

на касаційну скаргу. Якщо разом з касаційною скаргою 

подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття 

касаційного провадження встановлює строк, протягом якого 

учасники справи мають подати свої заперечення щодо 

поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим 

Кодексом. 

 

За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, 

суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення 

виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії. 

 

9. Ухвалу про відкриття провадження у справі або про відмову 

у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції 

постановляє не пізніше ніж через двадцять днів з дня 

надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків. 

 

10. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного 

провадження разом з доданими до скарги матеріалами 

направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а копія 

касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції. 

  

Стаття 396. Закриття касаційного провадження 

 

1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, 

якщо: 

Стаття 396. Закриття касаційного провадження 

 

1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, 

якщо: 



 

1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала 

касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, 

за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які 

приєдналися до касаційної скарги; 

 

2) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не 

має права її підписувати; 

 

3) після відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої 

чи апеляційної інстанції питання про її права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки, встановлено, що судовим 

рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки такої особи не вирішувалося; 

 

4) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

Верховний Суд у своїй постанові вже викладав висновок 

щодо питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі, або 

відступив від свого висновку щодо застосування норми 

права, наявність якого стала підставою для відкриття 

касаційного провадження, і суд апеляційної інстанції 

переглянув судове рішення відповідно до такого висновку 

(крім випадку, коли Верховний Суд вважає за необхідне 

відступити від такого висновку). Якщо ухвала про відкриття 

касаційного провадження мотивована також іншими 

підставами, за якими відсутні підстави для закриття 

провадження, касаційне провадження закривається лише в 

частині підстав, передбачених цим пунктом; 

 

5) після відкриття касаційного провадження на 

підставі пункту 1 частини другої статті 389 цього Кодексу 

судом встановлено, що висновок щодо застосування норми 

права, який викладений у постанові Верховного Суду та на 

 

1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала 

касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, 

за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які 

приєдналися до касаційної скарги; 

 

2) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має 

процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не 

має права її підписувати; 

 

3) після відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої 

чи апеляційної інстанції питання про її права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки, встановлено, що судовим 

рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки такої особи не вирішувалося; 

 

виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключити 
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який посилався скаржник у касаційній скарзі, стосується 

правовідносин, які не є подібними. 

 

2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної 

інстанції постановляє ухвалу. 

 

 

 

2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної 

інстанції постановляє ухвалу. 

  

Стаття 400. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 

 

1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд 

касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної 

скарги, які стали підставою для відкриття касаційного 

провадження, перевіряє правильність застосування судом 

першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи 

процесуального права і не може встановлювати або (та) 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені в 

рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність 

або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних 

доказів над іншими. 

 

2. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових 

рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої 

інстанції. 

 

3. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено 

порушення норм процесуального права, які 

передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 

411, частиною другою статті 414 цього Кодексу, а також у разі 

необхідності врахування висновку щодо застосування норм 

права, викладеного у постанові Верховного Суду після 

подання касаційної скарги. 

Стаття 400. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 

 

1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд 

касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної 

скарги перевіряє правильність застосування судом першої 

або апеляційної інстанції норм матеріального чи 

процесуального права і не може встановлювати або (та) 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені в 

рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність 

або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних 

доказів над іншими.  

 

 

2. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових 

рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої 

інстанції. 

 

3. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено 

порушення норм процесуального права, які 

передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 

411, частиною другою статті 414 цього Кодексу, а також у разі 

необхідності врахування висновку щодо застосування норм 

права, викладеного у постанові Верховного Суду. 

 

4. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення суд 

касаційної інстанції не зв’язаний визначеними у касаційній 

скарзі підставами касаційного оскарження судового 

рішення. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8969
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8972
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8973
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8977
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8995
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8969
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8972
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8973
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8977
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8995


Запропонована порівняльна таблиця змін до Кодексу адміністративного судочинства України 

Попередня редакція Нова редакція 

  

Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

позовної заяви 

 

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без 

додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви 

постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. 

 

У разі надходження до суду справи, що підлягає вирішенню в 

порядку адміністративного судочинства, після закриття 

провадження Верховним Судом чи судом апеляційної 

інстанції в порядку господарського чи цивільного судочинства, 

суд перевіряє наявність підстав для залишення позовної заяви 

без руху відповідно до вимог адміністративного 

процесуального закону, чинного на дату подання позовної 

заяви. 

 

2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються 

недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не 

може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про 

залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 

несплати судового збору у встановленому законом розмірі, 

суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). 

 

3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, вона вважається поданою у день 

первинного її подання до адміністративного суду та 

приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в 

порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу. 

 

4. Позовна заява повертається позивачеві, якщо: 

 

Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

позовної заяви 

 

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без 

додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви 

постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. 

 

У разі надходження до суду справи, що підлягає вирішенню в 

порядку адміністративного судочинства, після закриття 

провадження Верховним Судом чи судом апеляційної 

інстанції в порядку господарського чи цивільного судочинства, 

суд перевіряє наявність підстав для залишення позовної заяви 

без руху відповідно до вимог адміністративного 

процесуального закону, чинного на дату подання позовної 

заяви. 

 

2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються 

недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не 

може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про 

залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави 

несплати судового збору у встановленому законом розмірі, 

суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). 

 

3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, вона вважається поданою у день 

первинного її подання до адміністративного суду та 

приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в 

порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу. 

 

4. Позовна заява повертається позивачеві, якщо: 

 



1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без 

руху, у встановлений судом строк; 

 

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі 

подав заяву про її відкликання; 

 

3) позов подано особою, яка не має адміністративної 

процесуальної дієздатності, не підписано або підписано 

особою, яка не має права її підписувати, або особою, 

посадове становище якої не вказано; 

 

4) позивач не надав доказів звернення до відповідача для 

досудового врегулювання спору у випадках, в яких законом 

визначено обов’язковість досудового врегулювання, або на 

момент звернення позивача із позовом не сплив визначений 

законом строк для досудового врегулювання спору; 

 

5) позивачем подано до цього самого суду інший позов 

(позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого 

позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у 

справі, повернення позовної заяви або залишення позову без 

розгляду; 

 

6) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім 

випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 

172 цього Кодексу); 

 

7) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в 

інтересах держави або для звернення до суду особи, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи; 

 

8) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, 

яка ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних 

повноважень, подано суб’єктом владних повноважень до 

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без 

руху, у встановлений судом строк; 

 

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі 

подав заяву про її відкликання; 

 

3) позов подано особою, яка не має адміністративної 

процесуальної дієздатності, або не підписано; 

 

 

 

4) позивач не надав доказів звернення до відповідача для 

досудового врегулювання спору у випадках, в яких законом 

визначено обов’язковість досудового врегулювання, або на 

момент звернення позивача із позовом не сплив визначений 

законом строк для досудового врегулювання спору; 

 

5) позивачем подано до цього самого суду інший позов 

(позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого 

позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у 

справі, повернення позовної заяви або залишення позову без 

розгляду; 

 

6) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім 

випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 

172 цього Кодексу); 

 

7) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в 

інтересах держави або для звернення до суду особи, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи; 

 

8) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, 

яка ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних 

повноважень, подано суб’єктом владних повноважень до 



закінчення строку, визначеного частиною другою статті 122 

цього Кодексу; 

 

9) у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього 

Кодексу. 

 

5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без 

розгляду не пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня 

закінчення строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу. 

Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху або про 

повернення позовної заяви надсилається особі, яка подала 

позовну заяву, не пізніше наступного дня після її 

постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді. 

 

7. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути 

оскаржено. У разі скасування ухвали про повернення 

позовної заяви за результатами її перегляду та направлення 

справи для продовження розгляду суд не має права повторно 

повертати позовну заяву. 

 

8. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного 

звернення до адміністративного суду в порядку, 

встановленому законом. 

 

9. У разі повернення позовної заяви з підстави, визначеної 

пунктом 5 частини четвертої цієї статті, судовий збір, 

сплачений за подання позову, не повертається. 

 

10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за 

подання яких передбачено сплату судового збору, 

залишаються судом без руху також у випадку, якщо на 

момент відкриття провадження за відповідною заявою, 

скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума 

судового збору не зарахована до спеціального фонду 

Державного бюджету України. Правила цієї частини не 

застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову. 

закінчення строку, визначеного частиною другою статті 122 

цього Кодексу; 

 

9) у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього 

Кодексу. 

 

5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без 

розгляду не пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня 

закінчення строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу. 

Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху або про 

повернення позовної заяви надсилається особі, яка подала 

позовну заяву, не пізніше наступного дня після її 

постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді. 

 

7. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути 

оскаржено. У разі скасування ухвали про повернення 

позовної заяви за результатами її перегляду та направлення 

справи для продовження розгляду суд не має права повторно 

повертати позовну заяву. 

 

8. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного 

звернення до адміністративного суду в порядку, 

встановленому законом. 

 

9. У разі повернення позовної заяви з підстави, визначеної 

пунктом 5 частини четвертої цієї статті, судовий збір, 

сплачений за подання позову, не повертається. 

 

10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за 

подання яких передбачено сплату судового збору, 

залишаються судом без руху також у випадку, якщо на 

момент відкриття провадження за відповідною заявою, 

скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума 

судового збору не зарахована до спеціального фонду 

Державного бюджету України. Правила цієї частини не 

застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову. 



  

Стаття 298. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 

 

1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 31 цього Кодексу. 

 

2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 169 цього Кодексу. 

 

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, 

вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом 

десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися 

до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку 

або вказати інші підстави для поновлення строку. 

 

4. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо: 

 

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана, 

або підписана особою, яка не має права її підписувати, або 

особою, посадове становище якої не зазначено; 

 

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; 

 

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції. 

 

Стаття 298. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 

 

1. Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, 

встановленому статтею 31 цього Кодексу. 

 

2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 169 цього Кодексу. 

 

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, 

вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом 

десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися 

до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку 

або вказати інші підстави для поновлення строку. 

 

4. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо: 

 

1) апеляційна скарга подана особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, або не 

підписана; 

 

 

2) до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; 

 

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції. 

 



5. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом п’яти днів з дня надходження 

апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної 

скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п’яти днів з 

дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення апеляційної скарги постановляється 

ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. 

 

7. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 251 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення апеляційної скарги разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної 

інстанції. 

5. Питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-

доповідач вирішує протягом п’яти днів з дня надходження 

апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної 

скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п’яти днів з 

дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення 

строку на усунення недоліків. 

 

6. Про повернення апеляційної скарги постановляється 

ухвала, яка може бути оскаржена в касаційному порядку. 

 

7. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 251 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення апеляційної скарги разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної 

інстанції. 

  

Стаття 332. Залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги 

 

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу. 

 

2. До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до 

вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 169 цього Кодексу. 

 

 

3. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 329 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не 

порушує питання про поновлення цього строку або якщо 

підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При 

цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення касаційної скарги без руху особа має право 

звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про 

Стаття 332. Залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги 

 

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу. 

 

2. До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до 

вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, 

застосовуються положення статті 169 цього Кодексу. 

 

 

3. Касаційна скарга залишається без руху також у 

наступних випадках: 

 

1) у разі якщо вона подана після закінчення строків, 

установлених статтею 329 цього Кодексу, і особа, яка її 

подала, не порушує питання про поновлення цього строку, 

або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані 

неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня 



поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення 

строку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розгляд заяви особи про поновлення строку на касаційне 

оскарження здійснюється колегією суддів суду касаційної 

інстанції, склад якої визначений у порядку, встановленому 

статтею 31 цього Кодексу. 

 

5. Касаційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається суддею-доповідачем також, якщо: 

вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху 

особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із 

заявою про поновлення строку або навести інші підстави для 

поновлення строку. 

 

2) Якщо на стадії відкриття касаційного провадження буде 

встановлено, що Верховний Суд у своїй постанові вже 

викладав висновок щодо порушеного у касаційній скарзі 

питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах і суд апеляційної інстанції переглянув 

судове рішення відповідно до такого висновку  (крім випадку, 

наявності постанови Верховного Суду про відступлення від 

такого висновку або коли питання про застосування 

висновку Верховного Суду до правовідносин сторін або про 

необхідність відступлення від такого висновку потребує 

розгляду касаційної скарги).  

 

Протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення касаційної скарги без руху особа має право 

звернутися до суду касаційної інстанції із мотивованою 

заявою про необхідність відступлення від висновку 

Верховного Суду або додатково обґрунтувати наявність 

підстав для відкриття касаційного провадження.  

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 

наведені у заяві мотиви та обґрунтування будуть визнані 

неналежними, суд відмовляє у відкритті касаційного 

провадження на підставі пункту 6 частини першої статті 333 

цього Кодексу. 

 

 

4. Розгляд заяви особи, визначеної у частині третій цієї статті, 

здійснюється колегією суддів суду касаційної інстанції, склад 

якої визначений у порядку, встановленому статтею 31 цього 

Кодексу. 

 

5. Касаційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається суддею-доповідачем також, якщо: 



 

1) касаційна скарга подана особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана 

або підписана особою, яка не має права її підписувати, або 

особою, посадове становище якої не зазначено; 

 

2) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду касаційної 

інстанції; 

 

3) до надіслання ухвали про відкриття касаційного 

провадження від особи, яка подала скаргу, надійшла заява 

про її відкликання; 

 

4) у касаційній скарзі не викладені передбачені цим 

Кодексом підстави для оскарження судового рішення в 

касаційному порядку. 

 

6. Питання про залишення касаційної скарги без руху 

вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше 

двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги. Питання 

про повернення касаційної скарги суд касаційної інстанції 

вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження касаційної 

скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків. 

 

7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 251 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення касаційної скарги разом з 

касаційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія касаційної скарги залишається в суді касаційної 

інстанції. 

 

1) касаційна скарга подана особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, або не 

підписана; 

 

 

2) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду касаційної 

інстанції; 

 

3) до надіслання ухвали про відкриття касаційного 

провадження від особи, яка подала скаргу, надійшла заява 

про її відкликання; 

 

виключити 

 

 

 

6. Питання про залишення касаційної скарги без руху 

вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше 

двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги. Питання 

про повернення касаційної скарги суд касаційної інстанції 

вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження касаційної 

скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків. 

 

7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги 

надсилається учасникам справи у порядку, визначеному 

статтею 251 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія 

ухвали про повернення касаційної скарги разом з 

касаційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. 

Копія касаційної скарги залишається в суді касаційної 

інстанції. 

  

Стаття 333. Відмова у відкритті касаційного провадження 

 

1. Суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного 

провадження у справі, якщо: 

 

Стаття 333. Відмова у відкритті касаційного провадження 

 

1. Суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного 

провадження у справі, якщо: 

 



1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає касаційному оскарженню; 

 

2) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з 

відмовою від раніше поданої касаційної скарги цієї самої 

особи на це саме судове рішення; 

 

3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї самої 

особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи 

на це саме судове рішення; 

 

4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву 

про поновлення строку на касаційне оскарження або 

наведені підстави для поновлення строку касаційного 

оскарження, визнані судом неповажними; 

 

5) суд у порядку, передбаченому частинами другою, третьою 

цієї статті, дійшов висновку, що касаційна скарга є 

необґрунтованою; 

 

6) Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок 

щодо питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі на судове 

рішення, зазначене у частині першій статті 328 цього 

Кодексу, і суд апеляційної інстанції переглянув судове 

рішення відповідно до такого висновку (крім випадку 

наявності постанови Верховного Суду про відступлення від 

такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за 

необхідне відступити від висновку щодо застосування 

норми права у подібних правовідносинах). 

 

2. У разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено 

розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу 

необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного 

провадження, якщо правильне застосування норми права є 

очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її 

застосування чи тлумачення. 

1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає касаційному оскарженню; 

 

2) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з 

відмовою від раніше поданої касаційної скарги цієї самої 

особи на це саме судове рішення; 

 

3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї самої 

особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи 

на це саме судове рішення; 

 

4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву 

про поновлення строку на касаційне оскарження або 

наведені підстави для поновлення строку касаційного 

оскарження, визнані судом неповажними; 

 

5) суд у порядку, передбаченому частинами другою, третьою 

цієї статті, дійшов висновку, що касаційна скарга є 

необґрунтованою; 

 

6) скаржником після залишення касаційної скарги без руху у 

визначений судом строк не подано заяву про необхідність 

відступлення від висновку Верховного Суду або додатково 

не обґрунтовано наявність підстав для відкриття касаційного 

провадження, а також у разі, якщо наведені скаржником 

мотиви або обґрунтування визнані судом неналежними.  

 

 

 

 

 

2. У разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено 

розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу 

необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного 

провадження, якщо правильне застосування норми права є 

очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її 

застосування чи тлумачення. 



 

3. Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження з 

перегляду ухвали про повернення заяви позивачеві 

(заявникові), а також судових рішень у справах, визначених 

статтями 280, 281, 287, 288 цього Кодексу, якщо рішення 

касаційного суду за наслідками розгляду такої скарги не 

може мати значення для формування єдиної 

правозастосовної практики. 

 

4. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження 

підписується всім складом суду та повинна містити мотиви, з 

яких суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкриття 

касаційного провадження. 

 

5. Незалежно від поважності причин пропуску строку на 

касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 

скарга прокурора, суб’єкта владних повноважень подана 

після спливу одного року з дня складення повного тексту 

судового рішення, крім випадків подання касаційної скарги 

суб’єктом владних повноважень у справі, про розгляд якої він 

не був повідомлений або до участі в якій не був залучений, 

якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) обов’язки. 

 

6. Питання про відмову у відкритті касаційного провадження 

суд касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня 

надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків. 

 

7. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного 

провадження разом з касаційною скаргою та доданими до 

скарги матеріалами направляються особі, яка подала 

касаційну скаргу. Копія касаційної скарги залишається в суді 

касаційної інстанції. 

 

3. Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження з 

перегляду ухвали про повернення заяви позивачеві 

(заявникові), а також судових рішень у справах, визначених 

статтями 280, 281, 287, 288 цього Кодексу, якщо рішення 

касаційного суду за наслідками розгляду такої скарги не 

може мати значення для формування єдиної 

правозастосовної практики. 

 

4. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження 

підписується всім складом суду та повинна містити мотиви, з 

яких суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкриття 

касаційного провадження. 

 

5. Незалежно від поважності причин пропуску строку на 

касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 

скарга прокурора, суб’єкта владних повноважень подана 

після спливу одного року з дня складення повного тексту 

судового рішення, крім випадків подання касаційної скарги 

суб’єктом владних повноважень у справі, про розгляд якої він 

не був повідомлений або до участі в якій не був залучений, 

якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) обов’язки. 

 

6. Питання про відмову у відкритті касаційного провадження 

суд касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня 

надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків. 

 

7. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного 

провадження разом з касаційною скаргою та доданими до 

скарги матеріалами направляються особі, яка подала 

касаційну скаргу. Копія касаційної скарги залишається в суді 

касаційної інстанції. 

  

Стаття 339. Закриття касаційного провадження 

 

Стаття 339. Закриття касаційного провадження 

 



1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, 

якщо: 

 

1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала 

касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, 

за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які 

приєдналися до касаційної скарги; 

 

2) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, або підписано 

особою, яка не має права її підписувати; 

 

3) після відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої 

чи апеляційної інстанції питання про її права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки, встановлено, що судовим 

рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки такої особи не вирішувалося; 

 

4) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

Верховний Суд у своїй постанові вже викладав висновок 

щодо питання застосування норми права у подібних 

правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі, або 

відступив від свого висновку щодо застосування норми 

права, наявність якого стала підставою для відкриття 

касаційного провадження, і суд апеляційної інстанції 

переглянув судове рішення відповідно до такого висновку 

(крім випадку, коли Верховний Суд вважає за необхідне 

відступити від такого висновку). Якщо ухвала про відкриття 

касаційного провадження мотивована також іншими 

підставами, за якими відсутні підстави для закриття 

провадження, касаційне провадження закривається лише в 

частині підстав, передбачених цим пунктом; 

 

5) після відкриття касаційного провадження на підставі 

пункту 1 частини четвертої статті 328 цього Кодексу судом 

встановлено, що висновок щодо застосування норми права, 

1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, 

якщо: 

 

1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала 

касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, 

за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які 

приєдналися до касаційної скарги; 

 

2) після відкриття касаційного провадження виявилося, що 

касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, або підписано 

особою, яка не має права її підписувати; 

 

3) після відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої 

чи апеляційної інстанції питання про її права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки, встановлено, що судовим 

рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки такої особи не вирішувалося; 

 

виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключити 

 

 



який викладений у постанові Верховного Суду та на який 

посилався скаржник у касаційній скарзі, стосується 

правовідносин, які не є подібними. 

 

2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної 

інстанції постановляє ухвалу. 

 

 

 

 

2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної 

інстанції постановляє ухвалу. 

  

Стаття 341. Межі перегляду судом касаційної інстанції 

 

1. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах 

доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для 

відкриття касаційного провадження, та на підставі 

встановлених фактичних обставин справи перевіряє 

правильність застосування судом першої чи апеляційної 

інстанції норм матеріального і процесуального права. 

 

2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені у 

рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати 

питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу 

одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду 

нові докази або додатково перевіряти докази. 

 

3. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено 

порушення норм процесуального права, передбачені 

пунктами 1, 4-7 частини третьої статті 353, абзацом другим 

частини першої статті 354 цього Кодексу, а також у разі 

необхідності врахування висновку щодо застосування норм 

права, викладеного у постанові Верховного Суду. 

 

4. У суді касаційної інстанції не приймаються і не 

розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді 

першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді 

касаційної інстанції не допускається. 

Стаття 341. Межі перегляду судом касаційної інстанції 

 

1. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах 

доводів та вимог касаційної скарги, на підставі встановлених 

фактичних обставин справи перевіряє правильність 

застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм 

матеріального і процесуального права. 

 

 

2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або 

вважати доведеними обставини, що не були встановлені у 

рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати 

питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу 

одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду 

нові докази або додатково перевіряти докази. 

 

3. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено 

порушення норм процесуального права, передбачені 

пунктами 1, 4-7 частини третьої статті 353, абзацом другим 

частини першої статті 354 цього Кодексу, а також у разі 

необхідності врахування висновку щодо застосування норм 

права, викладеного у постанові Верховного Суду після 

подання касаційної скарги. 

 

4. У суді касаційної інстанції не приймаються і не 

розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді 

першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді 

касаційної інстанції не допускається. 

 



5. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення суд 

касаційної інстанції не зв’язаний визначеними у касаційній 

скарзі підставами касаційного оскарження судового 

рішення. 

 

 


