
NQ 6-6ХІ(с14: Іюнинні бути ;ююви, а са\1С ІшсноІюк су;юної Gу;tінс .. Іь
но-тсхнічної СКСІІСрТИ:1И 11р0 те, 1110 технічна МОЖ.·ІИНіСТh ІІОіІіJІИТИ 

СІІірниі1 бу;шнок \1іж СІІінн.;шсниками ні;tсутн}І. В Gі;ІhІІІості ниІІ<Ііtкін 

су;:ш цотримуються uієї позиції. Варто враховувати, шо в .. 1асник може 
бути заuікав .. 1ений не тільки в отриманні вартості частки майна, а .. 1е й 
n реальному її використанні. І якшо с реа .. lЬІІа :иожлиnість поді.1у май
па та бажапня спішшаспика па nи,::Іі .. 1еппя частки n патурі- ст. 365 ПК 
України пе ~tac застосоnуnа тися. 

Знісно, 11~0 шпаНН}І ІІОіtі .. Іу маі1на ІІ(Щружжи t-: не може бути :шс;tсно 

ті;Іьки )·юних те:1, оскіJІnки \Шютn бути крахонані обстанини конкрет

ної справи, по .. 1оження ш.1юбного договору за наявності, інтереси дітей 
тошо, законодавчі по .. 1оження шо.ао визначення сю1ого об'єкту по.аі.тгу, 
шо немож..1иво розглянути тут док..1а.ано. 
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За :ШІ'3.·1ЬНИVІ ІІраНИ.·ІОVІ Н IIИHIJihHOMY ІІрОІ(еСІ :tсржан- Ч.·ІСНіН ЄС 

розг .. 1я.а і вирішення справ відбувається у віцкритому засЬанні суцу. 

Конвенuія про захист прав .. 1юдини та основоположних свобод допус
кає вик..1ючення з принципу г.1асності на користь збереження різного 

роду тас~ншuі. С.1ухаш1я спраnи n :шкрито:иу засіданні .аопускасться у 
nипа,::rках, пере,::rбачепих n об~юnuі п. 1 ст. 6 Копnепції. Судоnа практика, 
11~0 стосуt-:тhс}І J1аНОІ'О ІІшюженюІ 11. І ст. 6 КонненІ~ії, не іtужс нс;н1ка. 

По ри;tу с11ран Єнр(mеі1ськиі1 Су)1 ухна .. Іин, 1110 ІІрИНІ(ИІІ І"JІаснос

ті повинен жнри:v~уватися при розг .. 1я.аі справи по суті, якшо ві.асутня 
хоч би одна з пі,::rстав, що містяться в п. 1 ст. 6 Конвенuії, згі.ано яким 
проводиться закрите су.аове засі,::rання. Мається на увазі, що вимога за

безпечепня гласпості судового засідання nідпоnі.аас іптереса~t окремої 

сторони. 
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ПрИНІІ,ИІІ ІІу6JІіЧНОСТі (І'JІ3СНОСТі) НКJІІОЧаЄ НИМОІ'И: 

] ) І ІрО рОЛJІ$.1,!~ ІІИНіJІ hНИХ СІ Іран у НііlКрИТОVІУ CYJ~OHOMY :шсі,Jtанні. Hi,Jt
IIOHi,!(HO ilO ~ІКОІ'О на су;~ ІІОк.;ІаJ(3t-:ТhС$.1 о6он\І30К :ш6С3ІІСЧИТИ .JtOCTYII ІІу
бліКИ в зал засідання; 

2) про публічне оголошення рішення суд)~ 
:С1аспість розглядасться як засіб. спрямоnапий проти яшюї пебе 3-

сторошюсті, ІШ:\tагаппя та хабарництва cyд;:rin, а також сприяс праnди

nості сnідкіn і утри11ус сторопи ni;:r пе;:rобросоnіспих позоnіn, заnі;:rомо 
нсІІрак;tиких ~шик, нссумJІінноІ'О 3аІІсрсчснн~І фактік. В інтересах 3Gс

рсжснН$.І рі3но1·о ролу таємюші Конкснці$.1 .Jttmycкar:-: КИН$.ІТКИ 3 11рани.ш 

про ві;:rкрите слухання справ:и. 3окрема, преса і пуб.1іка :можуть не до

пускатися на судовий розг.1я1І по міркуванням :моралі, гро:ма.LІського по

рядку або громадської безпеки n демократично :му суспільстnі, а також 
якшо це потрібно n інтересах пепошюлітпіх, .JЛЯ 3ахисту приnапюго 
життя сторіп або - n тій мірі, n якій це, па ду:мку суду абсолотпо пеоб
хілно, - І Іри осо6.1І и ких оGстакинах, ко.Іи І'.ІІасністn І юруІІІ ИJІа G і нтср
сси ІІракосуіL,ФІ. Kpi_v1 то1·о, ЄкроІІсйсnкий cy;L 3ІІрак.ІІкщини юпначин, 
шо кожному на.LІається можлrвість відмошп:ися від свого права на пу

блічн:ий судовий ролляд із збереженням повноваження націона.1ьного 

cy.Liy не приймат:и подібну відмову, якшо закрите слухання суперечить 
суспітrьпим інтересам [1, с. 42-43]. 

ЦиnL1ьпе процесуальне закоподаnстnо зарубіжних країн передбачас 

ІН1К..ІІОЧСІІШІ J ІІрИІІШ1ІІУ ІІуG.ІіЧІІОСТі, ИК IIIJaiHUO, В }(ІЮХ варіаІІТ3Х, ,1~0-
ІІУСКаЮЧИ ІІрОВС,І~СІІІІ$.1 JаКрИТОІ"О :ШСі}ЩІІІШ: 

1) :1а окремими катсгорі~ми СІ Ірак. На11риклщ, к АнІ·лії коно J(ОІІус
каєтnси ик1но к 11роцсс 3аJІучсні нсІюнно;Іітні (у тому чис;Іі ик скі;rки), 

aGo с11рана стосуєтhс~І «сскрстік кироGництна», aGo ОІІуGJІікуканни .JtО
казів може завдати шкоди наuіональни:м інтересам, або у справі про 

визнання шлюбу недійсним дос.1іджуються докази про сексуальну не

пошюціппість. у Франції- при nзасмпій згоді сторін, па стадії судоnих 

дебатіn n шлюборозлучному проuесі, у спраnах про подL1 майна, по
Jбаn.lеrшя та попоnлешrя батькіnських праn, отри11ашrі позашлобпою 
литиною 11рі:1КИІІІ,а Gатhка, у Німеччині- у СІ Іра нах, н~о ниІшикаютn 3 
ІІршюкі;rносин між GатhкаVІи та Jtітnми, у ІнлюGно-сімсі--іНІ1Х с11раках, 

про приУІішення .LIO медичної установи; 
2) в окремих судах (наприклад, в канцлерському відцL1енні Високого 

cy.Liy Анг.1ії. у ряді спеціалі·юnапих судіn) [2, с. 64]. 
Що стосусться судоnого рішення. то nідпаnідно ;:ro практики тлума

чепня принципу пу6.1ічпості Європейського суду з праn лодипи, nопо 
33КЖNІ ІІОКИННО ОІ'ШІОІІІУІШТИС~І ttyGJІiЧHO а()о Ж. $.ІКІІ(О кі;LІІОКі,ІtНО J(O 
КСТ3НОН.ІІСНОЇ Н3ІІ,іОН3JІhНИМ JaKOHO}(aHCTHOM ІІрОІІС;Lури CY.itOKa ІІОСТа

НОВа ВИНОСИТЬСЯ у ПИСЬУІОВОУІУ ВИГ"lЯ.LІі і не ОГО"lОШУЄТЬСЯ (ЯК праВИ"lО, 
постанову cy.Liy вищої інстанції), - пуб.1ікується. Так, відповідно до 

принципу г.1асності публікуються постанови канцлерського відцL1ення 
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Високо1·о cy;Ly АНІ"JІіЇ. ПринІ(ИІІ ІІу(іІічності VІожс нк.-1ючан1 н ccGc і1 

інІІІі с.-Ісмснти: наІІрик.;ш;L, \Ю)ІСН1ністn нисніт;Існн~І матсріа;Іін <.:ІІрани 

у ІІрс<.:і (ФранІф-І, Сжmсніи), оGон'~ВІ<ОНС ІЮр~І;L 3 01'0.-ІОІІІСНЮІ\1 ОІІу(іІі
КуВаННЯ су;::ювих рішень (тру;::юві су;:ш Швеuії), віакритість су;::ючинства 

..J.:Jя сторін (Німеччина). 
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d.СІІіраНТ кафе)lрИ Іl~ІКі.ІhНОІ-0 ІІрОІlеСу 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВидАЧУ 

RИКОІІЛВЧИХJІИСТІВ ІІЛ ІІРИМУСОRК RИКОІІЛІІІІЯ 

РІІІТІШЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 

ВикопапІІЯ рішеппя третейського cy.J:y, як і рішепІІЯ держаnного 

cy;Ly, с кіІшсвою ста_;Lісю -шхисту 11рав. своGо;( та :.~акоІJІІИХ і1псрссів 

осоGи, яка -шерта.:шся ..10 третейськоп) cy.Jy, оскільки інтерес но:.~иш1ча 
спря.\-юnусться не на ca~t факт nинесепня рішення третейським суцо:м, 

а на і1оІ'О Ію;ш.-ІhІІІС рсш1nнс никонаНН}І. Статтею 55 .Закону України 
«Про трстсtісnкі су;Ш>) HCTaHOILICHO, 1110 ріІІІСННИ трстсіісhКОП) cy;Ly НИ
КОНУЄТЬСЯ зобов'язаною стороною .J:оброві..1ьно в поря.J:ку та строки, 

ВСТаНОВЛеНі рішеННЯМ r 1]. В СВОЮ чергу ПОрЯ.J:ОК ПрИ~fУСОВОГО БИКО
ПаІІІІЯ рішення третейського суцу nрегу.1ьоnапий І1аnою 2 PoJ.J:iлy \111-
1 Циnі.:JьІюго процесуальпого кодексу України (цалі - ППК України), 

Розді:-JО.\-1 \111 Закону України <(Про третейські су..JИ>> та .Закопо.\-1 України 
«Про никонанчс ІІрона;Lжснни•). Оскі;ІhІ<И ріІІІСНН}І трстсіknкот cy)·Ly 
<.:а\1С 110 coGi НС Е НИІ<ОНаНЧИ\1 )·юку\1СНТОVІ, O<.:oGa, на КЩ1ИСТh }І КОЇ )'XHa

.:JeHO третейське рішення, повинна легіти~tувати його у встанов.:Jено~tу 
порядку, ..J.:Jя чого протягом трьох років з цня прийняття рішення вона 

може по.аати до міспевого cy.J:y за місце:\'І третейського розгляду заяву 
про nи.аачу nикопаnчого .1иста па при~tусоnе nикопаппя рішення тре

тейського еру [2]. 
В ІtПК України не 3а3начаt-:тhси, }11< імснукпnси учасники ІІрона

:tжснн~І IILOJ(O НИ;ЩЧl НИКОНаНЧОІ'О ~ІИСТа на рlІІІСННИ трстсtісhКОІ'О CY,iLY, 
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