
 

 
Лекція 17 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції 2.9. Провадження в касаційному порядку  

План 

 

1. Поняття «касаційне провадження», його значення. Суд касаційної інстанції.  

2. Право, порядок та строки касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. 

3. Залишення касаційної скари без руху. Наслідки пропуску строку на касаційне 

оскарження та порядок його поновлення.  

4. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги або відмова від неї та порядок його 

реалізації.  

5. Відкриття касаційного провадження.  

 

Самостійна робота: 

1.  Повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті касаційного провадження. 

2. Підготовка і розгляд справи судом  касаційної інстанції. 

3. Закриття касаційного провадження. 

4. Зміна чи ухвалення нового рішення судом касаційної інстанції.  

5. Постанова суду касаційної інстанції. Відзвив на касаційну скаргу. 

6. Попередній розгляд справи.  

7. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду 

8.Касаційні скарги на ухвали суду.  

9. Повноваження суду касаційної інстанції.  

10. Підстви для скасування рішення суду першої і апеляційної інстанції з передачею на новий 

розгляд. 

  

Література: 
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навчання, Терещук Галина Андріївна. - Луцьк: ЛНТУ, 2017. - 88 с.  
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Допоміжна: 

1. Конституція України від 28.06.1996 (із змінами і доповненнями) 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18 березня 2004 р. 
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1.Поняття «касаційне провадження», його значення. Суд касаційної інстанції.  

 Касаційне провадження це врегульована нормами цивільного процесуального права 

діяльність суду касаційної інстанції з перевірки законності судових рішень, що набрали 

законної сили, у зв'язку з неправильним застосуванням судами першої або (та) апеляційної 

інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. 

 Відповідно до ст.36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: 

- Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує 

сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. 

У складі Верховного Суду діють: 

1) Велика Палата Верховного Суду; 

2) Касаційний адміністративний суд; 

3) Касаційний господарський суд; 

4) Касаційний кримінальний суд; 

5) Касаційний цивільний суд. 

 Суд касаційної  інстанції не розглядає справу повторно. Його основною функцією є 

перевірка законності розглянутих справ, у яких суд апеляційної інстанції не усунув істотні 

порушення закону, допущені судом першої інстанції, або сам їх допустив, і забезпечення 

однакового застосування закону. Судом касаційної інстанції у цивільних справах відповідно до 

ст. 388 ЦПК є Верховний Суд.   

 Значення касаційного провадження полягає в тому, що воно забезпечує законність 

рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанції, захист прав, свобод і охоронюваних законом 

інтересів осіб, які беруть участь у справі і держави, захист публічних інтересів, а також 

забезпечує однакове застосування закону судами України та превентивну їх дію, спрямовану на 

попередження порушення законності громадянами, юридичними, службовими і посадовими 

особами. Таким чином, касаційне провадження в цивільних справах як стадія процесу є 

сукупність процесуальних відносин, що складаються між судом касаційної інстанції та 

особами, які беруть участь у справі, з метою перевірки законності рішень і ухвал місцевих та 

апеляційних судів. 

  

2. Право, порядок і строки касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. 

Право касаційного оскарження - це право на порушення касаційного провадження щодо 

перевірки законності судових рішень, які набрали законної сили.  

 До суб'єктів, які мають право на порушення касаційного провадження, належать сторони 

(або їх правонаступники) та інші особи, які беруть участь у справі (треті особи, заявники, 

заінтересовані особи, їх представники та ін.), а також особи, які не брали участі у справі, якщо 

суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки. (ст.389 ЦПК). 



Однією з додаткових гарантій реалізації суб'єктивного права на касаційне оскарження 

є правило, згідно з яким особа, яка подала касаційну скаргу, має право:  

- доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження; 

- відкликати скаргу до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції; 

- відмовитися від скарги до закінчення касаційного провадження. 

 Підставами касаційного оскарження: є неправильне застосування судом норм 

матеріального права чи порушення норм процесуального права. 

Право на порушення касаційного провадження може бути реалізовано протягом чітко 

встановленого законом строку. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом 

тридцяти днів з дня його проголошення. (ст.390 ЦПК). Якщо в судовому засіданні було 

оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи 

(вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк 

обчислюється з дня складення повного судового рішення. 

 Відповідно до ст. 392 ЦПК  касаційна скарга подається у письмовій формі. 

3. Залишення касаційної скари без руху. Наслідки пропуску строку на касаційне 

оскарження та порядок його поновленн 

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. 

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 звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про 

поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку. 

 Питання про поновлення строку на касаційне оскарження вирішується суддею-

доповідачем одноособово, що створює умови для більш оперативного вирішення питань, 

пов'язаних з організацією касаційного розгляду справи. Якщо заяву не буде подано особою в 

зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження визнані 

неповажними, суддя-доповідач має постановити ухвалу про відмову у відкритті касаційного 

провадження. Таку ж ухвалу суддя-доповідач постановляє і у разі отримання касаційної скарги 

прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, поданої після спливу 

одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили, незалежно 

від поважності причини пропуску строку касаційного оскарження . 

4. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги або відмова від неї та порядок 

його реалізації.  

Відповідно до ст.398 ЦПК особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи 

змінити її протягом строку на касаційне оскарження. 

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи 

у суді касаційної інстанції. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n3788
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до закінчення касаційного провадження. Про прийняття відмови від скарги та закриття 

касаційного провадження суд постановляє ухвалу. 

При відкликанні касаційної скарги суддя, який готує справу до розгляду в суді 

касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення скарги. У разі закриття касаційного 

провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал 

цією особою не допускається. 

Принцип диспозитивності — це закріплена нормами цивільного процесуального права 

можливість учасників цивільного процесу розпоряджатись своїми матеріальними та 

процесуальними правами або тільки процесуальними правами в межах, установлених законом. 

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи 

у суді касаційної інстанції. У зв'язку з цим, питання про задоволення заяви про відкликання 

касаційної скарги вирішує суддя-доповідач при підготовці справи до касаційного розгляду. У 

разі задоволення заяви про відкликання касаційної скарги особа, яка подала касаційну скаргу, 

може вдруге подати її, якщо не закінчився строк для її подання. 

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення 

розгляду справи в каса-ційному провадженні. Відповідно до ст.398 ЦПК у разі закриття 

касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих 

рішень, ухвал цією особою не допускається. 

Заява про відмову від касаційної скарги обов'язкова для касаційного суду тільки в тому 

випадку, якщо ця відмова не суперечить закону і не порушує права, що оберігаються законом, 

та інтереси інших осіб.  

5.Відкриття касаційного провадження. 

Відповідно до ст.394 ЦПК одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог 

статті 392 ЦПК, суддя-доповідач (колегія суддів) вирішує питання про відкриття касаційного 

провадження (про відмову у відкритті касаційного провадження). 

Якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана касаційна скарга є обґрунтованою, він 

відкриває провадження, про що постановляє відповідну ухвалу. 

Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про 

необхідність його відкриття. 

Якщо жоден суддя із складу колегії не дійде висновку про необхідність відкриття 

касаційного провадження через необґрунтованість скарги, колегія суддів постановляє ухвалу 

про відмову у відкритті касаційного провадження. 

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначається 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. 

 

Завдання студентам:  

1.Опрацювати Розділ V Главу 2 «Касаційне провадження»  ЦПК України 

2. Опрацювати питання самостійної роботи.     

 

 

Викладач ______________Панченко Л.О. 
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