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Тема лекції 1.3.Сторони та треті особи у цивільному процесі 

План 

1. Поняття «сторони у цивільному процесі». Позивач і відповідач, як сторони цивільного 

процесу, їх права та обов’язки.  

2. Боржник і стягувач як сторони у справах наказного провадження. 

3. Заявник та заінтересована особа як суб’єкти процесу у справах окремого провадження.  

4. Поняття «процесуальне правонаступництво», його значення. 

 

Самостійна робота: 

1. Порядок і наслідки вступу в процес правонаступника. 

2. Процесуальна співучасть, її вида та ознаки  

3. Заміна неналежної сторони.  

4. Боржник і стягував як сторони у справах наказного провадження. 

5. Заявник та заінтересована особа як суб’єкти процесу у справах окремого провадження. 

6. Поняття «треті особи», їх види. Відмінність участі в процесі третіх осіб від 

процесуальної співучасті. 

7. Порядок вступу в процес третіх осіб із самостійними вимогами. 

8. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги.  

9. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог, їх права та обов’язки 
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1. Поняття «сторони у цивільному процесі». Позивач і відповідач, як сторони 

цивільного процесу, їх права та обов’язки. 

Сторонами в цивільному процесі є юридично заінтересовані особи, матеріально-правовий 

спір між якими є предметом розгляду і вирішення в цивільному судочинстві. Сторонами 

уцивільному процесі є позивач і відповідач., а також держава. (ст.48 ЦПК) 

Позивач — це суб’єкт цивільних процесуальних відносин, на захист суб ’єктивних прав і 

охоронюваних законом інтересів якого відкривається цивільна справа у суді та розпочинається 

цивільний процес. Позивач може заявити вимогу суду особисто або в його інтересах у випадках, 

встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси. 

Відповідач — це суб’єкт цивільних процесуальних відносин, який за заявою позивача 

притягається до відповідальності за порушення чи оспорювання його права і охоронюваного 

законом інтересу. 

Сторони мають рівні процесуальні права і обов'язки.(ст.49 ЦПК).  

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процессу (ст.207 

ЦПК). Кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, що 

стосується цієї сторони (ч.7 ст.49 ЦПК). 

За змістом можна виділити три групи суб'єктивних процесуальних прав сторін: 

- права, реалізація яких впливає на динаміку цивільного судочинства; 

- права на участь в судовому розгляді; 

- права, що забезпечують сторонам судовий захист в широкому значенні. 

Однією з актуальних проблем цивільного процесу є проблема захисту процесуальних 

прав, зокрема, зловживання процесуальними правами. 

Відповідно до ст. 44 ЦПК учасники судового процесу та їхні представники повинні 

добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами 

не допускається.  

Зловживання процесуальними правами – це дії, що суперечать завданню цивільного 

судочинства. ЦПК має невичерпний перелік дій, які можуть бути визнані зловживанням 

процесуальними правами: 

- подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія 

якого закінчилася (вичерпана); 

- подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за 

відсутності інших підстав або нових обставин; 

- заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, 

спрямованих на безпідставне затягування або перешкоджання розгляду справи чи 

виконання судового рішення; 

- подання кількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим 

предметом та з тих самих підстав або подання кількох позовів з аналогічним предметом 

та з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція 

автоматизованим розподілом справ між суддями; 

- подання завідомо безпідставного позову, 



- подання позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний 

характер; 

- необґрунтоване чи штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи 

або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою 

метою; 

- укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб; 

- умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.  

Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. 

У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує 

до нього заходи процесуального примусу, визначені ЦПК.  

Наслідки зловживання правом - це застосування заходів цивільної процесуальної 

відповідальності і інших заходів цивільного процесуального примусу.  

2. Боржник і стягувач як сторони у справах наказного провадження. 

Захист права у наказному провадженні може мати місце за наявності безспірної вимоги 

стягувача, що підтверджується належно оформленими письмовими документами. У такому 

випадку немає потреби порушувати процесуально складне та тривале за часом позовне 

провадження, достатньо короткого та спрощеного наказного провадження, що відповідає 

інтересам як кредитора (стягувача), так і суду. 

Стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна в цивільному судочинстві 

здійснюється за спрощеною процедурою, яка називається наказне провадження. 

Наказне провадження – це судова процедура, яка: 

 введена для спрощення і підвищення ефективності цивільного процесу  

 регламентує порядок видачі судового наказу і порядок здійснення судового процесу.  

Завданням наказного провадження є прискорення вирішення справ, предметом яких є вимоги, 

пов'язані із стягненням з боржника грошових коштів або витребування майна.  

Сторонами в наказному провадженні виступають стягувач і боржник. 

Стягувач - особа, що має право вимоги до боржника, яка звернулася особисто, або через 

законного представника, до суду з письмовою заявою про видачу судового наказу. 

Боржник – особа, до якої звернена вимога про стягнення грошових коштів або 

витребуванні майна.  

3.Заявник та заінтересована особа як суб’єкти процесу у справах окремого провадження.  

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 

розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, 

що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення 

нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності 

неоспорюваних прав. (ст.293 ЦПК). 



Відповідно до ст. 294 ЦПК справи окремого провадження суд розглядає з участю заявника і 

заінтересованих осіб, органів державного управління, державних підприємств, установ, 

організацій, кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій.  

Заявник — це особа, в інтересах якої порушена справа в суді про встановлення будь-якої 

обставини, необхідної для здійснення нею суб'єктивних майнових та особистих немайнових 

прав. Заявник може сам подати вимогу щодо порушення справи в суді або в його інтересах 

справа окремого провадження може бути розпочата на вимогу прокурора, законного 

представника, інших уповноважених на це громадян та організацій. Коло заявників, як правило, 

визначається нормами цивільного процесуального права, якими врегульовано порядок розгляду 

певних категорій справ окремого провадження (статті 295- 350 ЦПК). 

Заінтересовані особи - це ті особи, які беруть участь у справі і мають у ній матеріально-

правову або державну чи громадську заінтересованість. Для них характерна юридична 

заінтересованість у справі. Однак аналіз ст. 293 ЦПК дозволяє зробити висновок, що поняття 

заінтересованих осіб в окремому провадженні обмежено за змістом. Заінтересованими будуть 

лише ті особи, взаємовідносини яких із заявником залежать від обставин, що підлягають 

встановленню і можуть вплинути на їх права та обов'язки. 

Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не 

можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди.  

Участь у справі заявників і заінтересованих осіб істотно відрізняється від участі в ній у 

порядку ст. ст. 56-57 ЦПК органів державного управління, профспілок, підприємств, установ і 

організацій та окремих громадян з метою захисту права та інтересів інших осіб, для яких 

судове рішення про встановлення юридичного факту не буде мати преюдиціального значення з 

точки зору здійснення їх прав та обов'язків. Зокрема, встановлення юридичного факту 

перебування громадянина на утриманні не створить для органів соціального захисту обов'язку 

призначити йому пенсію, тоді як у рішенні по скарзі на відмову у вчиненні нотаріальної дії на 

нотаріальну контору чи органи, що виконують таку дію, може бути покладено обов'язок 

вчинити певну нотаріальну дію (ст. 315 ЦПК). 

Особи, які беруть участь у справах окремого провадження, можуть вести свої справи в суді 

особисто або через представників. Їх процесуальні права та обов'язки визначені ст.294 ЦПК. 

4.Поняття «процесуальне правонаступництво», його значення. 

Процесуальне правонаступнщтво — це перехід процесуальних прав та обов’язків від 

однієї особи, яка була в процесі стороною або третьою особою, до іншої особи у зв’язку з 

переходом до неї суб’єктивних матеріальних прав. 

Відповідно до ст.55 ЦПК у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, 

заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у 

відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної 

сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. 

Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього 

так само, як вони були обов’язкові для особи, яку він замінив. 



Підстави для процесуального правонаступництва:1) перехід суб’єктивних матеріальних прав і 

обов’язків в результаті: -  смерті громадянина (окрім спорів, пов’язаних з особою);  - 

припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);  - уступки вимог;  - переведення боргу; 

2) наявність порушеного цивільного процесу до моменту настання фактів, вказаних вище; 3) 

вибуття з процесу певних суб’єктів: сторін і третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Вибуття інших суб’єктів не приводить до виникнення процесуального право-

наступництва. 

Процесуальне правонаступництво виключається у разі, коли неприпустимо 

спадкоємство в матеріальному праві, зокрема, коли вимога нерозривно пов’язана з особою 

позивача або відповідача (в позовах про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, відновлення на 

роботі і ін.), а також коли спадкоємство суперечить закону або договору. 

Згідно зі ст.55 ЦПК цивільне процесуальне правонаступництво допускається на будь-

якій стадії цивільного процесу. З моменту вступу до процесу правонаступник набуває всі 

процесуальні права і обов’язки свого правопопередника.  

Вступ до процесу правонаступника оформляється ухвалою суду, яка не може бути 

оскаржена. На ухвалу суду про відмову в допущенні в процес правонаступника може бути 

подана скарга. При настанні підстав правонаступництва до розгляду справи судом першої 

інстанції суд зобов’язаний припинити провадження по справі. Процесуальне 

правонаступництво неможливе за позовами про стягнення аліментів, про відновлення на 

роботі тощо, оскільки ці вимоги тісно пов’язані з особою позивача чи відповідача. Слід також 

урахувати, що процесуальне правонаступництво неможливе й у порядку уступки вимоги, якщо 

зобов’язання нерозривно пов’язане з особою кредитора, зокрема у зобов’язаннях щодо відшко-

дування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю.. 

Процесуальне правонаступництво відповідача також можливе лише в тому випадку, 

коли позивач дає згоду на провадження процесу з новим відповідачем. У випадку відсутності 

такої згоди справа повинна бути закрита , оскільки позивач фактично відмовляється від позову 

до іншого відповідача. Питання про вступ правонаступника в процес вирішується в судовому 

засіданні. Правонаступник повинен пред'явити в суд докази, котрі підтверджували б 

правонаступництво в матеріальному праві {свідоцтво про право власності, документ про реор-

ганізацію юридичної особи, переуступний напис), а суд виносить про те, що правонаступник 

замінив у спірних правовідносинах сторону, що вибула. Відмова суду в допуску правонаступ-

ника до процесу може бути оскаржена. 

 

Завдання студентам:  

1.Ознайомитись зі змістом Розділу I  ЦПК України.  

2.Опрацювати Закон України «Про судовий збір».  

3. Опрацювати питання самостійної роботи. 

4.Підготуватися до семінарського заняття №3.  

Тема: «Процесуальний статус сторін у цивільному процесі» 

 

Викладач ____________________________Панченко Л.О. 

 

 


