
Кодекс адміністративного судочинства України 

 

Стаття 49. Треті особи 

 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, 

можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до 

початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку 

спрощеного позовного провадження, пред’явивши позов до однієї або 

декількох сторін. Задоволення позову таких осіб має повністю або частково 

виключати задоволення вимог позивача до відповідача. У разі вступу третіх 

осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, розгляд 

адміністративної справи за клопотанням учасника справи починається 

спочатку. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, 

можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до 

закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового 

засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного 

провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, 

свободи, інтереси або обов’язки. Вони можуть бути залучені до участі у 

справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд 

при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при 

підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення 

може вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, суд 

залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд 

адміністративної справи спочатку. 

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути 

залучене як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування 

керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування 

негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до 

звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу 

посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням 

ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» іншою особою. 

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у 

справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах 

третіх осіб належить залучити до участі у справі. 

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в 

якій зазначає, на які права чи обов’язки такої особи та яким чином може 

вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про 

вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої 
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ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення 

суду, прийняте за результатами розгляду справи. 

 

Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб 

 

З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції 

за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в 

інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами 

(заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, 

провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати 

апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі, 

провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача. 

 

Стаття 77. Обов’язок доказування 

 

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її 

вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього 

Кодексу. 

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування 

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на 

відповідача. 

У таких справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на 

докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком 

випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх 

отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані 

з незалежних від нього причин. 

У справах щодо застосування суб’єктом владних повноважень чи 

створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до 

позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов 

праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру 

заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або його 

близькими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування, що прийняті 

рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача 

чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається 

на відповідача. 
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Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати 

сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім 

випадків, визначених цим Кодексом. 

Суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних 

справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку 

позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів. 

Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на 

пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд 

вирішує справу на підставі наявних доказів. 


