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Стаття 53. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору 

 

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

можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до 

закінчення підготовчого провадження у справі 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 або обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі 

у справі також за заявою учасників справи. 

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути 

залучено 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. 

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі 

або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може 

вплинути на права та обов’язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає 

таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору. 

У заявах про залучення третіх осіб і в 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. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні 

права і обов’язки, встановлені статтею 43 цього Кодексу. 

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку. 

 

Стаття 56. 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 
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(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 81. Обов’язок доказування і подання доказів 

 

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається 

як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом. 

У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні 

дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення 

таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача. 

У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави позивач зобов’язаний навести у позові фактичні дані, які 

підтверджують зв’язок активів з особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, 

тобто наявність визначеної частиною другою статті 290 цього Кодексу 

різниці між вартістю таких активів та законними доходами такої особи. У 

разі визнання судом достатньої доведеності зазначених фактів на підставі 

поданих позивачем доказів спростування необґрунтованості активів 

покладається на відповідача. 

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, 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. 

У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником 

справи певних дій або відсутність певної події суд може зобов’язати такого 

іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або 

наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати 

обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. 

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. 

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. 

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної 

ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви 
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у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав 

або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, 

передбачених цим Кодексом. 

 

Стаття 150. Види забезпечення позову 

 

Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є 

тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не 

вирішується по суті. 

Зазначене обмеження не поширюється на забезпечення позову 

шляхом зупинення рішень, актів керівника або роботодавця про 

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, відмова в наданні відпустки, відсторонення 

від роботи чи посади, будь-яка інша форма дискримінації позивача 

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». 


