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ПЕРША СЕКЦІЯ 

Справа Кандаракіс проти Греції  

(KANDARAKIS v. GREECE) 

(Заява № 48345/12 та 2 інших) 

РІШЕННЯ 

Ст. 6 § 1 (цивільний аспект) • Доступ до суду •Відмова у праві звернення до суду практикуючим адвокатам, 

які подали позови про передання адвокатської винагороди, щодо виплати якої було ухвалено рішення в межах 

справ щодо експропріації, на користь колегії адвокатів, в якій вони були зареєстровані. Відсутність чіткої, 

практичної та ефективної можливості заявити вимоги •Втрата статусу потерпілого після остаточної виплати 

винагороди колегією адвокатів. Непропорційне обмеження 

© Переклад з англійської мови та опрацювання цього рішення здійснено: адвокатом, членом Комісії з питань правової 

реформи при Президентові України, Президентом Спілки адвокатів України, членом Науково-консультативних рад 

Конституційного Суду України, Верховного Суду та Національної асоціації адвокатів України, заступником голови 

Галузевої експертної ради у галузі знань 08 «Право», Головою Комітету НААУ з питань БПД, доцентом кафедри 

кримінального процесу НЮУ ім. Я. Мудрого, кандидатом юридичних наук, доцентом, заслуженим юристом України 

Олександром Дроздовим 

адвокатом, доцентом кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, 

кандидатом юридичних наук, доцентом  

Віктором Янишеним 

адвокатом, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного 

економіко-гуманітраного університету ім. акад. С. Дем’янчука, директором Адвокатського бюро «Дроздова та 

партнери», заступником Голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біотетики НААУ  

Оленою Дроздовою 

здобувачем кафедри цивільного права № 1Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого  

Яною Токарь 

студентом Інституту прокуратури та кримінальної юстиції НЮУ імені Ярослава Мудрого  

Богданом Трофімовим 

Офіційне цитування: CASE of KANDARAKIS v. GREECE (аpplication no. 36093/13). Офіційний текст англійською мовою: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202754 

СТРАСБУРГ 

11 червня 2020  

Це рішення стане остаточним у відповідності до п. 2 статті 44 Конвенції. Рішення може 

підлягати редакційним виправленням. 
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У справі Кандаракіс проти Греції, 

Європейський суд з прав людини (перша секція), засідаючи у складі палати, яка 

складається з: 

Ксенія Турковіч (Ksenija Turković), Голова, 

Кшиштоф Войтичек (Krzysztof Wojtyczek), 

Лінос-Александр Сіціліанос (Linos-Alexandre Sicilianos), 

Алеш Пейчал (Aleš Pejchal), 

Пере Пастор Віланова (Pere Pastor Vilanova), 

Йован Ілієвскі (Jovan Ilievski), 

Рафаель Сабато (Raffaele Sabato), судді, 

та Рената Дегенер (Renata Degener), Заступник секретаря секції, 

Враховуючи: 

 

• заяви (№ 48345/12, 48348/12 та 67463/12) проти Грецької Республіки, поданої 

до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод (“Конвенції”) двома громадянами Греції, паном Александром Кандаракісом 

(Alexandros Kandarakis) та паном Міхаелем Кандаракісом (Michail Kandarakis) 

(“заявники”), 18 липня 2012 року; 

 

• рішення повідомити грецький уряд  (“Уряд”) про скарги відповідно до статті 

6 та статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції; 

• зауваження сторін; 

• після обговорення за зачиненими 19 травня 2020, 

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той же день: 

Вступ 

1.  Заявники - адвокати, зареєстровані в Афінській колегії адвокатів. Після 

представлення кількох клієнтів у трьох групах провадження щодо експропріації, на 

користь цих клієнтів була стягнута певна сума судових витрат, яка включала і 

адвокатську винагороду. Відповідно до національного законодавства ця сума була 

внесена до Фонду депозитних вкладень та позик (Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων) 

на користь адвокатської колегії, в якій були зареєстровані представники особи, 

майно якої було експропрійоване. Згідно із законодавством, такі гроші повинні бути 

внесені до Фонду депозитних вкладень та позик, щоб відповідна колегія адвокатів 

змогла отримати ці гроші та, утримуючи для себе відсоток, передбачений законом, - 

передати решту відповідному адвокату. Заявники скаржилися згідно зі статтями 6 

Конвенції та 1 протоколу № 1 до Конвенції щодо судових рішень, ухвалених 

національними судами, які відхиляли їхні заяви, щоб передати кошти Афінській 

асоціації адвокатів, вважаючи, що лише відповідна колегія адвокатів може 

безпосередньо ініціювати провадження у справі про отримання цієї суми та 

вказуючи, що заявники могли подати лише суброгаційний позов. 
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ФАКТИ 

2.  Заявники народилися 1938 та 1979 роках відповідно у м. Афіни, де і мешкають. 

Заявників представляв перший з них в статусі адвоката, пан В. Чірдаріс (V. Chirdaris) 

та пані Е. Саламоура (E. Salamoura), адвокати, що практикують у м. Афіни. 

3.  Уряд було представлено його представником, пані Г. Пападакі (G. Papadaki), 

Старшим радником Державної юридичної ради. 

4.  Обставини справи, викладені сторонами, можуть бути узагальнено представлені 

наступним чином. 

A. Заява № 48345/12 

5.  Заявники, які є адвокатами, зареєстрованими в Афінській колегії адвокатів, 

представляли певних клієнтів у процесі щодо експропріації перед цивільним судом 

першої інстанції м. Калаврити, який засідав у складі одного судді 

(Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων), після уповноваження на це адвоката, що був 

зареєстрований в Калавритській колегії адвокатів 

6. Рішенням № 56/2007, цивільний суд першої інстанції м. Калаврити, що засідав у 

складі одного судді, встановив попередній розмір компенсації, що присуджується. 

Він також встановив суму, яка присуджується за судові витрати в розмірі 320 євро 

(ЄВРО) та суму адвокатської винагороди в розмірі в 54 387,75 євро 

7.  Компанія ERGOSE AE, яка була зобов’язана виплатити компенсацію особам, 

майно яким було експропрійоване,  внесла до Фонду депозитних вкладень та позик 

відповідну суму на користь Калавритської колегії адвокатів. 

8. Заявники подали позов проти ERGOSE AE до цивільного суду м. Афіни як суду 

першої інстанції, вимагаючи, щоб кошти, визначені як судові витрати та адвокатська 

винагорода були передані на користь Афінської колегії адвокатів, в якій вони були 

зареєстровані. Вони обґрунтували свої вимоги тим, що саме вони були єдиними 

адвокатами, які представляли клієнта, а адвокат, зареєстрований у Калавритській 

колегії адвокатів, лише легалізував їх участь в цивільному суді першої інстанції м. 

Калаврити. Рішенням №119/2009, цивільний суд першої інстанції м. Афіни, 

засідаючи в складі одного судді, відмовив у задоволенні позову заявників, 

вважаючи, що заявники не мають правових підстав для його подання, оскільки 

відповідно до статей 8 та 18 Закону №2882/2001, бенефіціаром сум, що 

присуджуються як судові витрати та адвокатська винагорода, була відповідна 

колегія адвокатів. Заявники могли подати лише суброгаційний позов (πλαγιαστική 

αγωγή), але для цього вони мали б довести, що Афінська колегія адвокатів 

знехтувала можливістю або відмовилася подати такий позов самостійно. 

9.  Заявники подали апеляцію на це рішення, яка була відхилена рішенням 

№5140/2010 Афінського апеляційного суду з тих же підстав, що були викладені у 

рішенні суду першої інстанції. В подальшому після подання касаційної скарги 
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рішення Афінського апеляційного суду було підтверджено рішенням № 694/2012 

Касаційного суду (Άρειος Πάγος), від 24 квітня 2012 року 

10. 15 листопада 2013 року Афінська колегія адвокатів подала позов проти компанії 

ERGOSE AE до цивільного суду першої інстанції м Афіни, що засідав у складі 

одного судді, вимагаючи, щоб кошти, які були стягнуті в якості компенсації за судові 

витрати та адвокатську винагороду рішенням №56/2007 були передані на користь 

Афінської колегії адвокатів. Цивільний суд першої інстанції м. Афіни рішенням № 

5955/2014 відмовив у задоволенні позову через не обґрунтованість, вказавши, що 

такий позов в будь-якому випадку поданий з порушенням належної процедури. Дане 

рішення було оскаржено Афінською колегією адвокатів в апеляційному порядку. 

Така апеляційна скарга рішенням Афінського апеляційного суду №1768/2017 була 

задоволена. Апеляційний суд вказав, що позов є обґрунтованим і має бути переданий 

до Патраського апеляційного суду. На момент подання зауважень сторін до Суду 

справа розглядається Патраським апеляційним судом 

B. Заява № 48348/12 

11. Заявники представляли клієнта в процесі щодо експропріації перед цивільним 

судом першої інстанції м. Корінф (Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου) через 

уповноваження своєї участі шляхом залучання адвоката, зареєстрованого в 

Корінфській колегії адвокатів. 

12. Рішенням № 54/2007 цивільний суд першої інстанції м. Корінф визначив 

попередній розмір компенсації, що присуджується. Він також встановив суму, яка 

присуджується як судові витрати - 120 євро (ЄВРО), адвокатську винагороду - 18 

405 євро  

13. Компанія ERGOSE AE, зобов’язана відшкодувати збитки особам, майно яких 

було експропрійоване, внесла вищезазначені суми до Фонду депозитних вкладень та 

позик на користь Корінфської колегії адвокатів.  

14. Заявники подали позов проти ERGOSE AE до цивільного суду першої інстанції 

м. Афіни одноразового цивільного суду Афін першої інстанції, вимагаючи, щоб 

суми, стягнуті як компенсація за судові витрати та адвокатську винагороду були 

передані на користь Афінської колегії адвокатів, в якій вони були зареєстровані. 

Вони пояснили, що були єдиними адвокатами, які представляли клієнта, а адвокат, 

зареєстрований у Корінфській колегії адвокатів лише легалізував їх участь в 

цивільному суді першої інстанції м. Корінф. Рішенням № 118/2009, цивільний суд 

першої інстанції м. Афіни відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що позивачі 

не навели достатніх правових підстав для подання ними цього позову, оскільки 

відповідно до статей 8 та 18 Закону №. 2882/2001, бенефіціаром суми, що 

присуджується за судові витрати та адвокатську винагороду, була відповідна колегія 

адвокатів. Заявники могли лише подати суброгаційний позов, але для цього вони 

мали б довести, що Афінська колегія адвокатів знехтувала можливістю або 

відмовилася подати такий позов самостійно. Крім того, вони не зазначили у своїй 
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заяві, що рішення цивільного суду першої інстанції м. Корінф  № 54/2007 не набрало 

законної сили, а відповідно не підлягає примусовому виконанню. 

15. Заявники подали апеляційну скаргу, яку було відхилено рішенням №. 5139/2010 

Афінського апеляційного суду з тих же підстав, що були викладені у рішенні  суду 

першої інстанції. Після подання заявниками касаційної скарги рішення суду 

апеляційної інстанції було підтверджено рішенням Касаційного суду №. 693/2012 

від 24 квітня 2012 року   

16. 15 листопада 2013 року Афінська колегія адвокатів подала позов проти ERGOSE 

AE до цивільного суду першої інстанції м. Афіни, вимагаючи, щоб кошти, стягнуті 

за судові витрати та адвокатську винагороду рішенням цивільного суду першої 

інстанції м. Корінф №. 54/2007  були передані до Фонду депозитних вкладень та 

позик на користь Афінської колегії адвокатів. Рішенням №1360/2015, у задоволенні 

позову відмовлено з підстав його необґрунтованості та порушення процедури.   

17. Один з заявників, який брав участь в провадженні суду першої інстанції, подав 

на це рішення апеляцію. Рішенням № 1624/2018 Афінський апеляційний суд 

зазначив, що, враховуючи надані документи, половина суми, яка була призначена як 

компенсація адвокатської винагороди, вже була передана Корінфською колегією 

адвокатів Афінській колегії адвокатів Афін. Таким чином, недоплачена сума, що 

підлягає стягненню на користь Афінської колегії адвокатів, складала 9203,25 євро 

(тобто інша половина відшкодування адвокатської винагороди - див. Пункт 12 вище) 

та 120 євро, які були стягнуті за судові витрати. Проте, за вимогами заявників щодо 

адвокатської винагороди 31 грудня 2012 року спливла позовна давність, в зв’язку з 

чим у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено. 

C. Заява № 67463/12 

18.  Заявник представляв певних клієнтів у процесі щодо експропріації перед 

цивільним судом першої інстанції м. Афіни, що засідав у складі одного судді 

(Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών). 

19. Після подання апеляційної та касаційної скарг, рішенням №4531/2002 

Афінського апеляційного суду встановлено попередній розмір відшкодування 

судових витрат та адвокатської винагороди, що складала 40 683,91 євро.   

20. У 2004 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища, 

регіонального розвитку та громадських робіт, яке несе відповідальність за виплату 

компенсацій особам, майно яких було експропрійоване, перерахувало вищезгадану 

суму в розмірі 40 683,91 євро до Фонду депозитних вкладень та позик на користь 

Афінської колегії адвокатів. Однак у виплаті таких коштів з Фонду депозитних 

вкладень та позик колегії адвокатів було відмовлено.  

21. Заявник подав позов до цивільного суду першої інстанції м. Афіни, вимагаючи, 

щоб суд зобов’язав Фонд депозитних вкладень та позик виплатити вищезазначену 

суму в 40 683,91 євро Афінській колегії адвокатів, в якій він був зареєстрований. 

Рішенням № 1635/2005 цивільний суд першої інстанції м. Афіни у задоволенні 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2267463/12%22]}
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позову відмовив. Афінський апеляційний суд апеляційну скаргу заявника 

задовольнив заяву та своїм рішенням № 5162/2005 зобов’язав Фонд депозитних 

вкладень та позик виплатити відповідну суму Афінській колегії адвокатів. Рішенням 

Касаційного суду від 15 грудня 2008 року № 1922/2008 рішення суду апеляційної 

інстанції скасовано через те, що тільки відповідна колегія адвокатів може розпочати 

провадження щодо стягнення коштів, про які йдеться, натомість адвокат може лише 

опосередковано брати участь в такому провадженні. 

22. 14 листопада 2013 року Афінська колегія адвокатів подала позов до цивільного 

суду першої інстанції м. позов проти Фонду депозитних вкладень та позик, 

вимагаючи, щоб суми, стягнуті рішенням Афінського апеляційного 

суду№4531/2002, були стягнуті на користь Афінської колегії адвокатів. Суд першої 

інстанції рішенням №6516/2014 позов задовільнив. Рішенням №3582/2015 

апеляційна скарга Фонду депозитних вкладень та позик була відхилена, як рішенням 

Касаційного суду №702/2016 була відхилена і касаційна скарга Фонду депозитних 

вкладень та позик. 

23.  На підставі вищезазначених судових рішень Фонд депозитних вкладень та позик 

сплатив вищевказану суму Афінській колегії адвокатів, яка утримала на свою 

користь суму, передбачену законом, а решту подала заявнику. 

 

ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. Закон № 1093/1980 

24.  Відповідні положення Закону №1093/1980, яким було внесено зміни до Декрету 

№3026/1954 (“Кодекс адвокатури” – див. п. 25 нижче): 

Стаття 9 

“... 

5. Положення статей 178 та 179 Цивільного процесуального кодексу не 

поширюються на провадження, що ведеться за спеціальним порядком примусових 

експропріацій. Судові витрати завжди покладаються в повному обсязі і виключно на 

особу, відповідальну за [виплату] компенсації, з дотриманням положень Декрету 

№446/1974. У будь-якому випадку суд визначає розміри адвокатської винагороди 

обох сторін, що обчислюються на основі договору, передбаченого пунктом 3 статті 

92 Декрету №3026/1954, або, за його відсутності, відповідно до положень статей 100 

та наступних того ж Декрету  

6. Особа, відповідальна [за виплату] компенсації [за експропріацію], оплачує 

винагороду адвоката особи, щодо якої було проведено експропріацію ... Якщо така 

винагорода не оплачена, а розміщена у Фонді депозитних вкладів та позик, то 

останній зобов’язаний утримувати їх. Особа, яка несе відповідальність [за виплату] 

компенсації, та Фонд депозитних вкладів та позик сплачують адвокатську 

винагороду колегії адвокатів, в якій зареєстрований уповноважений адвокат... " 
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25. Відповідно до статті 161 Декрету №3026/1954, який в зазначений час включав 

положення Кодексу адвокатури, і в той же час був скасований пунктом 2 статті 166 

Закону №4194/2013, відповідна колегія адвокатів може утримувати відсоток 

адвокатських гонорарів за розподіл серед своїх членів.   

B. Закон №2882/2001 

26.  Відповідні положення закону №2882/2001 (“Кодекс з питань експропріації”) 

передбачають: 

Стаття 8 

“Особа, яка несе відповідальність за виплату компенсацій, вносить на користь 

потерпілої сторони до Фонду депозитних вкладів та позик суму судових витрат 

відповідно до пункту 4 статті 18, а також винагороду адвоката, що визначаються 

судом. Також вносяться судові витрати та винагорода адвоката на користь колегії 

адвокатів, в якій зареєстрований адвокат. 

Стаття 18 

“... 

4. [Виплата] судових витрат, а також адвокатської винагороди  є обов'язком особи, 

відповідальної за компенсацію. Розмір відповідних сум встановлюється судом тим 

самим рішенням, якщо інше не передбачено цим законом. Відповідні кошти 

розміщуються у Фонді депозитних вкладів та позик на користь колегії адвокатів” 

 

C. Цивільний процесуальний кодекс 

27.  Відповідними положеннями Цивільного процесуального кодексу передбачено: 

Стаття 68 

Правоздатність щодо участі сторони у справі  

“Будь-яка особа, яка має прямий законний інтерес, може звернутися за судовим 

захистом»  

Стаття 72 

Суброгаційний позов («πλαγιαστική αγωγή») 

“Кредитори можуть звернутися до суду, користуючись правами своїх боржників у 

випадку неспроможності останніх реалізувати такі права, крім прав, що тісно 

пов’язані з особою» 

Стаття 189 

Витрати, що можуть бути компенсовані за результатом судового розгляду 
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“Компенсованими можуть бути тільки витрати, [понесені] в межах судового 

провадження або поза ним, та які при цьому були необхідними для забезпечення 

судового захисту, зокрема, с) винагорода адвоката або інших представників та 

працівників суду, відповідно до діючих ставок... 

D. Національна судова практика 

28. Згідно з практикою Касаційного суду, до витрат, що компенсуються за 

результатами розгляду справи рішенням суду, який постановляє рішення у справі 

про експропріацію, належить адвокатська винагорода, яка складає найбільшу 

частину таких витрат. Однак витрати повинні присуджуватися стороні, яка 

перемогла у розглянутому провадженні, а не її адвокату. Отже, судові витрати та 

адвокатська винагорода є двома різними категоріями: судові витрати належать тій 

стороні, на користь якої ухвалено рішення, і сплачуються особою, яка здійснила 

незаконну експропріацію; Адвокатська винагорода стосується внутрішніх відносин 

між клієнтом та його адвокатом і визначається угодою, укладеною між ними, за 

умови, що ця угода відповідає встановленим правовим стандартам (рішення 

Касаційного суду № 1778/2001 та рішення № 2073 / 2007). Закон передбачає, що 

сторона, винна у незаконній експропріації, оплачує адвокатську винагороду, що є 

гарантією незменшення суми, яка буде отримана бенефіціаром (рішення Касаційної 

інстанції № 702/2016).  

 29. Адвокат може подати до суду позов з вимогою оплати його винагороди, що 

подається за спеціальною процедурою, передбаченою Цивільним процесуальним 

кодексом щодо спорів про оплату наданих послуг. (Рішення Іоанського 

апеляційного суду №283/2009, а також Касаційного суду №321/2017). 

30.  Відповідно до рішення Суду у справі  «Філіс проти Греції (1)» (Philis v. Greece 

(№1)) від 27 серпня 1991, Серія A  №209), Спеціальний Верховний суд (Ανώτατο 

Ειδικό Δικαστήριο) ухвалив рішення №26/1993, яким постановлено, що Технічна 

палата Греції - не єдина зацікавлена сторона, яка має право ініціювати провадження 

щодо компенсації адвокатської винагороди, належної певному інженеру. 

ПРАВО 

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ 

31. Беручи до уваги подібний зміст заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх 

спільно в одному рішенні. 

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

32. Заявники скаржилися на те, що відмова у задоволенні їх позовів, у яких заявники 

просили Фонд депозитних вкладів та позик визначити присуджені суми адвокатської 

винагороди Афінській колегії адвокатів, з мотивів недостатності в заявників 

правових підстав для його подання, порушило їх право на доступ до суду, яке 

передбачено статтею 6 Конвенції, яка у відповідній частині передбачає: 
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 “Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом, … який 

вирішить спір щодо прав та обов’язків цивільного характеру…” 

A. Прийнятність 

1. Доводи сторін 

33. Уряд заявив, що заяву слід відхилити через відсутність в заявників статусу 

жертви. Зокрема, посилаючись на відповідну національну судову практику та 

законодавство (див. пункти 24 - 30), Уряд стверджував, що витрати, які 

компенсуються за результатами розгляду справи рішенням суду, включаючи 

адвокатську винагороду, розмір яких визначається відповідними національними 

судами, належать тій стороні у справі, на користь якої ухвалено рішення. Сума, що 

присуджується національним судом, як компенсація адвокатської винагороди, 

становить лише базову суму, з якою відповідною адвокатською колегією 

утримується певний відсоток за розподіл справи. Адвокатська винагорода 

стосується внутрішніх відносин адвоката та клієнта і визначається угодою, 

укладеною між ними; якщо договір є недійсним, то плата визначається згідно діючих 

положення Кодексу адвокатури. В свою чергу судові витрати передбачаються 

статтею 189 Цивільного процесуального кодексу. Заявники могли подати позов 

проти своїх клієнтів, вимагаючи сплати адвокатської винагороди, виходячи з їхньої 

згоди з відповідними сумами або, за відсутності згоди, на основі ставок, визначених 

Кодексом адвокатури. 

34. Крім того, на думку Уряду, у цій справі питання полягало в тому, яка колегія 

адвокатів має бути отримувачем судових витрат та адвокатської винагороди, 

внесених у Фонд депозитних вкладів та позик. Зокрема, у справах 48345/12 та 

48348/12 заявники скаржилися на ймовірне порушення їхніх прав згідно зі статтею 

6 Конвенції та статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції, оскільки їх позови були 

відхилені через відсутність в заявників правових підстав для його подання; однак, 

навіть якби було визнано, що правові підстави існували, спір не було б вирішено, 

оскільки клієнта представляли адвокати з різних адвокатських колегій. 

Заявники, враховуючи обставини даної справи, просили Суд вирішити в цілому 

питання щодо сумісності відповідних положень законодавства з Конвенцією. У 

будь-якому випадку, у справах 48345/12 та 48348/12, в яких заявники брали участь в 

судових провадженнях завдяки залученню місцевого адвоката, заявникам були 

виплачені певні кошти, визначені як адвокатська винагорода, а у справі №67463/12 

заявник отримав всю суму. Тому вони більше не могли претендувати на статус 

жертви через порушення статей Конвенції. 

35. Нарешті, Уряд стверджував, що заявники не вичерпали всі національні засоби 

юридичного захисту; Зокрема, вони не подавали суброгаційних позовів з вимогами 

до Фонду депозитних вкладів та запозичень передати відповідні суми на користь 

Афінської колегії адвокатів. Навпаки, вони подали позови безпосередньо, без 

зазначення того, що Афінська колегія адвокатів знехтувала можливістю або 

відмовилася подати такий позов. У будь-якому випадку, справа №48345/12 все ще 
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розглядалася національними судами, тож заявник спочатку мав отримати судове 

рішення з відмовою у задоволенні позову. Ці ж міркування використано і щодо 

справи №48348/12, в якій було встановлено дворічний термін для подання касаційної 

скарни на судове рішення, яким було застосовано позовну давність (див. параграф 

16 вище). 

36. Заявники посилалися на свою заяву та стверджували, що вони вичерпали всі 

національні засоби юридичного захисту. Крім того, той факт, що вони отримали 

частину або навіть усі суми, присуджені в цих справах, не мав жодного стосунку до 

їх права на доступ до суду, який все ще створював перешкоди. Вони не надали 

жодних коментарів стосовно решти заперечень уряду.   

2. Оцінка суду 

37. Суд вважає, що доводи Уряду щодо прийнятності тісно пов'язані з сутністю заяви 

заявників відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції, тому Суд розглядає їх під час 

розгляду суті заяви. 

38. Суд додатково зазначає, що жодна із сторін не заперечувала застосовуваність 

статті 6 Конвенції; Однак це не перешкоджає Суду дослідити це питання за власним 

бажанням.   

39. У зв'язку з цим Суд посилається на загальні принципи щодо застосування 

цивільного аспекту пункту 1 статті 6 Конвенції (див. Denisov v. Ukraine (Денісов 

проти України) [ВП], №76639/11, § 44 -45, 25 Вересня 20181). 

 

1 (a) Загальні вимоги щодо застосовності цивільного аспекту пункту 1 статті 6 Конвенції 

(i) Відповідні принципи 

44. Щоб «цивільний» аспект пункту 1 статті 6 Конвенції був застосовним, має існувати «спір» щодо 

«права», яке принаймні небезпідставно можна назвати таким, що визнане національним законодавством, 

незалежно від того, чи захищене це право Конвенцією. Спір має бути реальним та серйозним; він може 

стосуватися не лише фактичного існування права, але і його обсягу та способу здійснення; і, насамкінець, 

результат провадження повинен мати безпосереднє вирішальне значення для відповідного права, при цьому 

самих лише опосередкованих зв’язків або непрямих наслідків для застосування пункту 1 статті 6 Конвенції 

не достатньо (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Булуа проти Люксембурга» [ВП] 

(Boulois v. Luxembourg) [GC], заява № 37575/04, пункт 90, ЄСПЛ 2012, «Бочан проти України № 2» [ВП] 

(Bochan v. Ukraine (no. 2) [GC], заява № 22251/08, пункт 42, ЄСПЛ 2015, «Прихід греко-католицької церкви в 

м. Лупені та інші проти Румунії» [ВП] (Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania) [GC], заява № 

76943/11, пункт 71, ЄСПЛ 2016, та «Регнер проти Чеської Республіки» [ВП] (Regner v. the Czech Republic) 

[GC], заява № 35289/11, пункт 99, ЄСПЛ 2017). 

45. Пункт 1 статті 6 Конвенції не гарантує будь-якого конкретного змісту (цивільних) «прав та 

обов’язків» в матеріальному праві Договірних держав: Суд не може створити шляхом тлумачення пункту 1 

статті 6 Конвенції матеріальне право, яке не має правової підстави у відповідній державі (див., наприклад, 

рішення у справі «Рош проти Сполученого Королівства» [ВП] (Roche v. the United Kingdom) [GC], заява № 

32555/96, пункт 117, ЄСПЛ 2005-X). Відправною точкою мають бути положення відповідного національного 

законодавства та їхнє тлумачення національними судами (там само, пункт 120; див. також рішення у справі 

«Кароль Нагі проти Угорщини» [ВП] (<…>) [GC], заява № 56665/09, пункт 62, ЄСПЛ 2017, та згадане рішення 

у справі «Регнер проти Чеської Республіки» (Regner v. the Czech Republic), пункт 100). Суду необхідні вагомі 

підстави, щоб прийняти рішення, яке відрізнятиметься від висновків вищих національних судів, та 

встановити, всупереч їхнім висновкам, що вірогідно існувало право, визнане національним законодавством 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2276639/11%22]}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n43
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40. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд передусім зауважує, що існував 

«спір» щодо депозитування судами, які розглядали спори щодо експропріації, 

коштів, які були адвокатською винагородою. Повертаючись до того, чи було 

відповідне «право», яке можна було б назвати, з обґрунтованих підстав, передбачене 

національним законодавством, Суд нагадує, що відповідно до національного 

законодавства сторона, яка має сплатити компенсацію за експропріацію, - Держава 

або державна компанія, вносить до Фонду депозитних вкладів та запозичень на 

користь колегії адвокатів, в якій зареєстрований адвокат, адвокатську винагороду 

(див. параграф 26 вище). Звідси випливає, що заявники, будучи адвокатами, які 

представляли певних клієнтів у процесах щодо експропріації, мали право на 

адвокатську винагороду і її виплату після утримання колегією адвокатів відповідних 

зборів. Отже, Суд приходить до висновку, що спір, про який йдеться, стосувався 

права заявників відповідно до національного законодавства отримувати адвокатську 

винагороду в розмірі, визначеному судами, що розглядали спори щодо 

експропріації.  

41.  Суд зазначає, що скарга заявників згідно зі статтею 6 не є явно необґрунтованою 

у значенні пункту 3 (а) статті 35 Конвенції, або неприйнятною з будь-якої іншої 

підстави. Тому її слід визнати прийнятною. 

B. Суть 

1. Доводи сторін 

42.  Заявники, посилаючись на практику Суду (Philis v. Greece (№1) (27 Серпня 1991, 

Серія A №209)) та на національну судову практику (див. параграф 30 вище), 

стверджували, що існує судова практика, яка роз'яснює, що особа, яка надала 

послуги, має право подавати позов безпосередньо, за умови, що вона вимагає 

передати кошти на користь відповідної колегії адвокатів. На їхню думку, у грецькій 

правовій системі (i) був відсутній припис, за яким адвокат міг би пред’явити позов 

безпосередньо та вимагати передання адвокатської винагороди у відповідну колегію 

адвокатів, або (ii) яким би було б чітко передбачено, що вимоги про стягнення 

адвокатської винагороди, визначеної рішенням національного суду, може лише 

відповідна колегія адвокатів, заявивши позов безпосередньо. Отже, обмеження, 

якими заявникам було заборонено вимагати стягнення адвокатської винагороди за 

надані ними послуги, було заявникам вимагати сплати їхньої плати за надані ними 

послуги, не було свавільним і перешкоджало заявникам безпосередньо вимагати 

стягнення такої винагороди, тим самим ставлячи реалізацію свого права на таку 

винагороди в залежність від волі третьої сторони – колегії адвокатів. 

На їх погляд, у грецькій правовій системі (i) не було передбачено положення про те, 

що адвокат не може пред'явити позов безпосередньо, яким будуть заявлені вимоги 

передати адвокатську винагороду на користь відповідної колегії адвокатів, або (ii) 

 
(див. згадане рішення у справі «Кароль Нагі проти Угорщини» (<…>), пункт 62). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c96#Text (прим. автор. перекл.) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c96#Text
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яким би було прямо уповноважено лише цю колегію адвокатів звертатися з позовом 

щодо передання адвокатської винагороди, присудженої рішенням національного 

суду. Отже, обмеження, заявникам було заборонено вимагати стягнення винагороди 

за надані ними послуги не було свавільним, тим самим реалізацію права адвоката на 

таку винагороду було поставлено в залежність від волі третьої особи – колегії 

адвокатів. 

43.  Уряд стверджував, що право доступу до суду не є абсолютним і що 

національним законодавством, яким визначається одержувач коштів, внесених до 

Фонду депозитних вкладів та позик, передбачено допустимі обмеження такого 

права. Зокрема, зазначене положення слугувало законній меті - забезпечити 

отримання адвокатом своєї винагороди замість отримання відповідних коштів 

клієнтом, а також для того, щоб адвокатська колегія такого адвоката не зазнавала б 

жодних збитків по отриманню збору, що підлягає сплаті на користь такої колегії.  

Відповідно, зазначене положення існувало на користь як відповідного адвоката, так 

і всіх членів адвокатської колегії, до якої він належав. Ефективність цієї системи 

було доведена результатом в обставинах заяви №67463/12, в якій позов, поданий 

Афінською колегією адвокатів, призвів до отримання заявником його винагороди. З 

національного законодавства та відповідної судової практики випливало, що не 

існувало перешкод для адвоката в намаганнях домогтися виплати своєї винагороди, 

оскільки він мав дві можливості: або подати суброгаційний позов, яким вимагати 

передання суми, внесеної до Фонду депозитних вкладів та позик, на користь його 

колегії адвокатів, подати позов безпосередньо проти свого клієнта у порядку, що 

застосовується до спорів, пов'язаних із наданням послуг, та вимагати виплати 

узгодженої суми. Зважаючи на вищезазначені міркування, Уряд вважав, що не було 

порушено права заявників на доступ до суду. 

2. Оцінка суду 

(a)   Загальні принципи 

44.  Право на доступ до суду, гарантоване статтею 6 Конвенції, було змістовно 

витлумачене у справі Golder v. the United Kingdom (Голдер проти Сполученого 

Королівства (21 Лютого 1975, §§ 28-36, Series A. №18). У цій справі Суд визнав 

право доступу до суду невід'ємним аспектом гарантій, закріплених у статті 6, 

посилаючись на принципи верховенства права та уникнення свавілля влади, що 

лежить в основі більшої частини Конвенції. Таким чином, пункт 1 статті 6 забезпечує 

кожному право пред'явлення позову щодо його цивільних прав та обов'язків до суду 

(див. Roche v. the United Kingdom (Роч проти Сполученого Королівства) [ВП], 

№32555/96, § 116; див. також Z and Others v. the United Kingdom (З та інші проти 

Сполученого Королівства [ВП], №29392/95, § 91, ECHR 2001-V; Cudak v. Lithuania 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2232555/96%22]}
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(Чудак проти Литви) [ВП], №15869/02, § 54, ECHR 2010 та Zubac v. Croatia (Зубац 

проти Хорватії) [ВП], №40160/12, § 76, 5 Квітня 20182). 

45. Отже, пункт 1 статті 6 може поширюватися на кожного, хто вважає, що 

втручання у здійснення одного з його (цивільних) прав є незаконним та скаржиться, 

що він чи вона не мала можливості заявити відповідну вимогу під час судового 

провадження, що відповідало б вимогам пункту 1 статті 6. Якщо існує серйозний та 

справжній спір щодо правомірності такого втручання, що стосується або самого 

існування, або сфери застосування заявленого цивільного права, пункт 1 статті 6 

надає зацікавленій особі право на "вирішення питання національного права 

національним судом» (див. Z and Others, згадане вище, § 92; див. також Markovic and 

Others v. Italy (Марковіч та інші проти Італії) [ВП], №1398/03, § 98, ECHR 2006-XIV, 

та Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania (Приход Греко-католицької 

церкви м. Лупені [ВП], №76943/11, § 85, 29 Листопада 2016). 

46.  Право на доступ до суду повинно бути "практичним та ефективним", а не 

теоретичним чи ілюзорним (див. в цьому відношенні, Bellet v. France, 4 Грудня 1995, 

§ 36, Series A №333-B). Це зауваження особливо справедливо в світлі гарантій, 

передбачених статтею 6, з огляду на значну роль, яку відіграє демократичне 

суспільство у праві на справедливий суд (див. Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. 

Germany (Принц Ліхтенштейну Ганс-Адамс II проти Німеччини) [ВП], №42527/98, 

§ 45, ECHR 2001-VIII). Щоб право доступу було ефективним, особа повинна мати 

чітку та практичну можливість оскаржувати дії, які є втручанням у права такої особи 

(див. Nunes Dias v. Portugal (ухв.), № 2672/03 та 69829/01, ECHR 2003-IV, та Bellet, 

згадане вище, § 36). Також право доступу до суду включає не лише право на 

ініціювання провадження, а й право на "вирішення" спору судом (див. наприклад, 

Fălie v. Romania, №23257/04, §§ 22 та 24, 19 Травня 2015, та Kutić v. Croatia (Кутіч 

проти Хорватії), №48778/99, § 25, ECHR 2002-II3). 

 

2 «… 76. У справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golderv. the United Kingdom) (від 21 лютого 

1975 року, пп. 28-36, серія A. № 18) було визначено, що право на доступ до суду є одним з аспектів права на 

суд згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції. У цій справі Суд визнав право на доступ до суду як невід’ємний 

аспект гарантій, закріплених у статті 6, пославшись на принципи верховенства права та недопущення 

свавілля, покладені в основу більшості положень Конвенції. Так, пункт 1 статті 6 гарантує кожному право на 

звернення до суду з позовом щодо його прав та обов'язків цивільного характеру (див. рішення у справах «Роше 

проти Сполученого Королівства» (Roche v. the United Kingdom) [ВП], № 32555/96, п. 116, ЄСПЛ 2005-X;«З та 

інші проти Сполученого Королівства» (Z and Others v. the United Kingdom) [ВП], № 29392/95, п. 91, ЄСПЛ 

2001-V; «Цудак проти Литви» (Cudak v. Lithuania) [ВП], № 15869/02, п. 54, ЄСПЛ 2010; та «Парафія 

грекокатолицької церкви в м. Лупені та інші проти Румунії» (Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. 

Romania) [ВП], № 76943/11, п. 84, ЄСПЛ 2016 (витяги)) (цит. за перекладом, який було здійснено в межах 

проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ 

в Україні за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та адвокатського об'єднання «Назар 

Кульчицький і Партнери» (прим. автор. перекл.) 

3 «Справа „Кутіч проти Хорватії” (Kutić v. Croatia) 

У рішенні, ухваленому 1 березня 2002 року у справі „Кутіч проти Хорватії”, Європейський суд з прав 

людини (далі — Суд) постановив, що: було порушено ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод (далі — Конвенція) (право на справедливий судовий розгляд в частині права на доступ до суду); не 

було необхідності вивчати скаргу на предмет порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції в частині права на розумний 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215869/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2240160/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%221398/03%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2276943/11%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2242527/98%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222672/03%22]}
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строк судового розгляду; Відповідно до ст. 41 Конвенції Суд постановив сплатити разом пану та пані Кутіч 

10000 євро як компенсацію моральної шкоди. 

Обставини справи. Заявники – п. Воїн Кутіч та п. Анна Кутіч – є громадянами Хорватії. 

26 грудня 1991 року дім заявників у селі Мартінек (Хорватія) був знищений внаслідок вибуху. 29 

листопада 1994 року заявники звернулися в муніципальний суд м. Загреба (далі — муніципальний суд) з 

позовом до Республіки Хорватії про відшкодування шкоди. Судове засідання відбулося 2 травня 1995 року. 

12 травня 1995 року заявники подали до муніципального суду клопотання про витребування у Б’єловарського 

управління поліції звіту стосовно результатів розслідування тих подій, які призвели до знищення їхнього 

майна. 19 травня 1995 року муніципальний суд подав такий запит. 

17 січня 1996 року парламент Хорватії прийняв зміни до Закону Хорватії „Про цивільні зобов’язання”, 

згідно з якими усі позови, що перебувають на стадії судового розгляду і стосуються відшкодування шкоди, 

заподіяної терористичними актами, підлягали зупиненню до моменту запровадження нового законодавства з 

цього питання; до запровадження цього нового законодавства не можна було подавати позови про 

відшкодування шкоди, заподіяної терористичними актами. 

Декілька звернень до Конституційного Суду Хорватії було подано, щоправда не заявниками, в яких 

оскаржувалось зазначене законодавство. Провадження у Конституційному Суді триває досі. 

24 квітня 1998 року муніципальний суд зупинив провадження у справі, керуючись зазначеним 

законодавством. Дане процесуальне рішення муніципального суду не оскаржувалось. 

Поряд із згаданими подіями, які стали підставою першого позовного провадження, 13 листопада 1994 

року в результаті ще одного вибуху були знищені гараж, склад і сарай, що належали заявникам у м. Б’єловарі. 

14 грудня 1994 року заявники звернулися до муніципального суду із ще одним позовом до Республіки Хорватії 

про відшкодування шкоди. Судовий розгляд відбувся 8 травня 1995 року. Муніципальний суд витребував у 

Б’єловарського управління поліції звіт стосовно результатів розслідування тих подій, які призвели до 

знищення майна заявників. 19 липня 2000 року він зупинив провадження у цій справі. Дане процесуальне 

рішення не оскаржувалось. 

Зміст рішення Суду. Покликаючись на ч.1 ст.6 Конвенції, заявники, по-перше, стверджували, що було 

порушено їхнє право на доступ до суду, оскільки відповідно до зміненого Закону Хорватії „Про цивільні 

зобов’язання” муніципальний суд зупинив провадження за їхніми позовами. По-друге, заявники скаржились 

на надмірну тривалість судового розгляду їхніх позовів про відшкодування шкоди, які були прийняті до 

розгляду ще 29 листопада та 14 грудня 1994 року відповідно. На їхню думку, така тривалість порушувала 

вимогу розумного строку судового розгляду, що передбачена ч.1 ст.6 Конвенції. 

Уряд наполягав на тому, що заявники все ж таки мали право на доступ до суду і скористалися цим 

правом, оскільки порушили у муніципальному суді дві справи про відшкодування шкоди. Уряд відзначив, що 

провадження у справах і справді було зупинено після внесення змін до відповідного національного 

законодавства, однак це тимчасовий захід, і він буде скасований з прийняттям нового законодавства про 

цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну терористичними актами. Далі Уряд заявив, що всі ці 

заходи вживались заради однієї мети: вдосконалити національне законодавство і привести його у 

відповідність до вимог європейських стандартів. 

Суд нагадав, що відповідно до ст. 6 Конвенції кожен має право звернутись до суду для вирішення 

питання щодо своїх цивільних прав та обов’язків; в цьому сенсі вона забезпечує „право на суд”, одним із 

аспектів якого є право на доступ до суду, тобто право порушувати судове провадження у цивільній справі 

(див. рішення Суду у справі Golder v. the United Kingdom). 

Далі Суд відзначив, що право на доступ до суду включає також вимогу про виконання остаточного 

судового рішення, яке набрало чинності. У державах, які визнали принцип верховенства права, такі рішення 

не можуть залишатись не впровадженими у життя, на шкоду одній зі сторін (див. рішення Суду у 

справі Hornsby v. Greece). 

Суд зауважив, що у даній справі заявники мали можливість порушити справу в суді. Вони й скористались 

цією можливістю, звернувшись до муніципального суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок знищення їхнього майна. Однак цього ще не достатньо для того, аби задовольнити усі вимоги ч 1 

ст. 6 Конвенції. Потрібно також, щоб рівень доступу до суду відповідно до національного законодавства був 

достатнім для забезпечення особі „права на суд” в контексті принципу верховенства права у демократичному 

суспільстві (див. рішення Суду у справі Ashingdane v. the United Kingdom). Суд нагадав, що Конвенція має на 
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47. Однак право доступу до судів не є абсолютним, а може бути обмежене; це 

дозволяється з огляду на необхідність регулювання права на доступ до суду 

державою відповідно до суті такого права. Таке регулювання може змінюватись 

відповідно до часу, місця, потреб та ресурсів суспільства або окремих осіб (див. 

Stanev v. Bulgaria (Станєв проти Болгарії) [ВП], №36760/06, § 230, ECHR 20124). 

 
меті гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, а такі права, які є практичними та ефективними (див. 

рішення Суду у справі Airey v. Ireland). 

У цьому зв’язку Суд ще раз нагадує, що ч.1 ст.6 Конвенції гарантує особі право на доступ до суду при 

вирішенні питання щодо її цивільних прав та обов’язків. Суд вважає, що право на доступ до суду включає не 

лише право ініціювати судове провадження, але й право на „вирішення” справи судом. Було б дивним, якби 

правові системи Договірних Сторін дозволяли особі подавати позов до суду, але, в той же час, не гарантували 

того, що за таким позовом буде прийняте остаточне й обов’язкове до виконання судове рішення. Немислимо, 

аби ч.1 ст. 6 Конвенції детально описувала процесуальні гарантії сторін у справі — справедливість, 

публічність, розумність строку у провадженні, але водночас не гарантувала би того, що спір між сторонами 

буде вирішено шляхом ухвалення остаточного та обов’язкового до виконання судового рішення (див. mutatis 

mutandis рішення Суду у справі Hornsby v. Greece). 

З обставин справи випливає, що в результаті змін до Закону „Про цивільні зобов’язання”, прийнятих 17 

січня 1996 року, даний закон зупинив реалізацію права заявників на розгляд судом їхніх позовів про 

відшкодування шкоди, оскільки ст.2 цього закону передбачала обов’язок зупинити судовий розгляд у всіх 

справах за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної терористичними актами, доки не буде прийнято 

нове законодавство з цього питання. Таким чином, заявників було позбавлено можливості вимагати розгляду 

їхніх позовів внаслідок уведення в дію певної законодавчої норми. 

Суд відзначив, що у справі Immobiliare Saffi v. Italy порушення права на доступ до суду, гарантованого 

ч.1 ст.6 Конвенції, було встановлено тому, що виконання остаточного судового рішення було зупинено більше 

ніж на шість років внаслідок саме законодавчого втручання. 

У даній же справі судовий процес був зупинений не на стадії виконання судового рішення, а раніше: 

навіть ще до того як суд першої інстанції ухвалив певне рішення по суті позовних вимог. Таким чином, 

починаючи de facto з 17 січня 1996 року, коли зміни до законодавства були внесені, провадження у справах за 

позовами заявників були зупинені, і муніципальний суд не міг продовжувати судовий розгляд; з цього 

моменту жодні процесуальні дії були неможливими. Враховуючи таку тривалість зупинення судового 

розгляду, Суд не може погодитися з Урядом, що позбавлення заявників права на вирішення їхніх цивільних 

справ мало лише тимчасовий характер. 

Суд визнає, що ситуація, в якій подається значна кількість позовів до держави про виплату великих сум, 

може вимагати спеціального врегулювання, і в цьому аспекті держава має право на певну свободу розсуду. 

Тим не менше, вжиті заходи повинні відповідати вимогам ч. 1 ст. 6 Конвенції. Тим часом у даній справі 

судовий розгляд був зупинений більше ніж на шість років, з яких понад чотири належать до того періоду, 

коли Конвенція вже мала чинність щодо Хорватії, при чому жодного нового законодавства з цього питання 

прийнято не було. Тому Суд не погоджується з тим, що даний рівень доступу заявників до суду за 

національним законодавством був достатнім, аби забезпечити їм „право на суд” в сенсі ч. 1 ст .6 Конвенції. 

Отже, довгий період часу, протягом якого внаслідок законодавчих заходів заявники були позбавлені 

права на вирішення національним судом питань щодо їхніх цивільних прав та обов’язків призвів до 

порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції. 

Стосовно другої скарги заявників на порушення вимоги ч. 1 ст. 6 Конвенції про розумний строк судового 

розгляду Суд зазначив, що усі затримки у судовому розгляді були породженні законодавчими змінами 1996 

року. Однак Суд вже взяв до уваги цю обставину, аналізуючи наявність порушення права на доступ до суду, 

тому в даній ситуації питання тривалості судового розгляду поглинається питанням доступу до суду. Тому 

Суд не знайшов необхідності окремо досліджувати питання тривалості судового розгляду (Реферативний 

переклад з англійської мови та опрацювання рішення здійснено у Львівській лабораторії прав людини і 

громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України М.Ю. Пришляк та 

П.М. Рабіновичем. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125528) (прим. автор. перекл.). 

4 «… 230. Право на доступ до суду не є абсолютним і може обмежуватись; такі обмеження 

допускаються непрямо, тому що право доступу «по самій своїй природі потребує регулювання з боку 

держави, регулювання, яке може змінюватися з часом і територією відповідно до потреб та ресурсів 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2236760/06%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125528
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Здійснюючи таке регулювання, договірні держави користуються певною свободою. 

Незважаючи на те, що остаточне рішення щодо дотримання вимог Конвенції 

покладається на Суд, функцією суду не є заміна оцінки національних судів того, що 

є найкращою політикою в певній сфері, власною оцінкою. Тим не менш, застосовані 

обмеження не повинні обмежувати доступ особи до суду, в такій мірі, що порушує 

саму суть права на доступ до суду. Крім того, обмеження не буде сумісним із 

пунктом 1 статті 6, якщо воно не переслідує законної мети, а використані засоби та 

ціль, яка мала бути досягнута, не є пропорційними (див.  Зубац, згадане вище, § 78, 

та  Lupeni Greek Catholic Parish and Others, згадане вище, § 89, з подальшими 

посиланнями). 

48. Нарешті, дійсно, в першу чергу національні органи влади, а саме суди, 

здійснюють тлумачення національного законодавства. Однак Суд повинен 

перевірити сумісність наслідків такого тлумачення з положеннями Конвенції. (див. 

Tejedor García v. Spain, 16 Грудня 1997, § 31, Reports 1997-VIII; Garzičić v. 

Montenegro, №17931/07, § 32, 21 Вересня 2010; та Jovanović v. Serbia, №32299/08, § 

50, 2 Жовтня 2012). Це стосується, зокрема, тлумачення судами норм 

процесуального права, враховуючи, що особливо суворе тлумачення таких норм 

може позбавити заявника права доступу до суду (див. Běleš and others v. the Czech 

Republic (Белеш та інші проти Чеської Республіки), №47273/99, § 60, 12 Листопада 

2002, та Zvolský and Zvolská v. the Czech Republic (Звольські та Звольська проти 

Чеської Республіки), №46129/99, 12 Листопада 2002). Роль Суду в таких справах 

полягає у визначенні того, чи були процесуальні норми спрямовані на забезпечення 

належного здійснення правосуддя та дотримання, зокрема, принципу правової 

визначеності (див., mutatis mutandis, Efstathiou and Others v. Greece, №36998/02, §§ 

24, 27 Липня 2006, та Syngelidis v. Greece, №24895/07, § 41, 11 Лютого 2010) і чи зміг 

заявник розраховувати на послідовну систему, яка б забезпечила справедливий 

баланс між інтересами влади та його власними інтересами (див., Maširević v. Serbia, 

№30671/08, § 48, 11 Лютого 2014). 

(b)   Застосування вищезазначених принципів у даній справі 

(i)  Попередні зауваження 

49. Перш за все Суд зазначає, що окрім права заявників на доступ до суду, сторони 

навели аргументи щодо питання, яка колегія адвокатів має бути отримувачем 

 
суспільства та приватних осіб» (див. згадане вище рішення у справі «Ashingdane», § 57). У встановленні 

такого регулювання держави-учасниці користуються певною свободою розсуду. Хоча остаточне 

рішення про дотримання вимог Конвенції залишається за Судом, заміна оцінки національних органів влади 

будь-якою іншою оцінкою того, що може бути найкращою політикою в цій сфері, не 

є частиною обов’язків Суду. Водночас, застосовані обмеження не повинні обмежувати доступ, який 

залишається за приватною особою, таким чином або до такої міри, що буде порушена сама сутність права. 

Крім того, обмеження не буде сумісним зі статтею 6 § 1 Конвенції, якщо воно не переслідуватиме законної 

мети і якщо не буде розумної співмірності між використовуваними засобами та переслідуваною метою (там 

само; див. також, серед багатьох інших, рішення у справі «Cordova проти Італії» (№ 1), № 40877/98, § 54, 

ECHR 2003-I, та резюмування відповідних принципів у рішенні по справі «Fayed проти Сполученого 

Королівства» від 21 вересня 1994 року, § 65, Series А no. 294-B)…» (URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

117791) (прим. автор. перекл.). 
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коштів, присуджених як адвокатська винагорода. Однак завданням Суду в цій 

справі, з огляду на подані до нього заяви, є перегляд того, чи було порушено право 

заявників на доступ до суду через відмову в позові національних судів. 

(ii)  Обмеження права заявників на доступ до суду 

50. Заявники, після представництва певних клієнтів у справах щодо експропріації, 

подали позови до національних судів, вимагаючи, щоб суми, присуджені як 

адвокатська винагорода, були передані Фондом депозитних вкладів та позик на 

користь колегії, в якій вони були зареєстровані, однак зіштовхнулися з тим, що їх 

позови були відхилені через відсутність в заявників правових підстав для його 

подання. Суд зазначає, що відмова національними судами у задоволенні позовів 

заявників (на підставі того, що вони не мали права їх подавати) явно є втручанням у 

право заявників на доступ до суду. При цьому національні суди цитують статті 8 та 

18 Закону №2882 / 2001, які передбачають, що суми, що присуджуються як судові 

витрати та адвокатська винагорода у справах щодо експропріації, повинні бути 

внесені до Фонду депозитних вкладів та позик на користь відповідної колегії 

адвокатів. У такий спосіб національні суди виснували, що безпосередньо колегія 

адвокатів може подавати такий позов, натомість заявники мають право заявити 

суброгаційний позов. 

51.  Суд розгляне, чи було обмеження виправданим, тобто чи воно переслідувало 

законну мету та чи мало місце розумне співвідношення між використаними 

засобами та ціллю, яку мала бути досягнута. 

(iii)  Чи переслідувало втручання легітимну мету 

52. Суд зауважує, що, на думку Уряду, оскаржуване законодавство слугувало 

легітимній меті забезпечення того, щоб адвокат отримав свою винагороду, а 

адвокатська колегія отримала суми, що відповідають відсотковій частині, яка буде 

розподілена між її членами. Суд не бачить підстав сумніватися в тому, що 

відхиляючи позови заявників, національні суди переслідували законну мету, а саме 

– забезпечити отримання адвокатом у справі, а також колегією адвокатів належних 

їм відповідно до законодавства коштів. Таким чином, слід з’ясувати, чи існував у 

світлі всіх релевантних обставин справи розумний та пропорційний зв’язок між 

такою метою та засобами, які використовуються для її досягнення.   

(iv)  Чи було обмеження пропорційним 

53.  Для того, щоб оцінити пропорційність обмеження доступу заявників до суду, 

Суд врахує два критерії, а саме: а) чи було передбачене обмеження на основі 

національної законодавчої бази та діючої судової практики (див., Lupaş and Others v. 

Romania, №.№. 1434/02 та 2 інших, § 69, ECHR 2006 XV (витяги)), b) чи були у 

заявників інші правові засоби для відстоювання своїх вимог (див., mutatis mutandis, 

Dimitras v. Greece, №11946/11, § 41, 19 Квітня 2018). 

54.  Суд зазначає, що він не повинен оцінювати грецьку систему, яка регулює 

виплату адвокатської винагороди у справах щодо експропріації; скоріше Суд 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%221434/02%22]}
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повинен максимально обмежувати свою увагу питанням, порушеним конкретною 

справою, що розглядається. Проте він повинен вивчити відповідні положення 

настільки, наскільки перешкода для права доступу особи насправді була наслідком 

їх застосування. (див., mutatis mutandis, Philis, згадане вище, § 61, та  De Geouffre de 

la Pradelle v. France, 16 Грудня 1992, § 31, Series A №253-B). 

55. У зв'язку з цим Суд, по-перше, зауважує, що положення, що застосовуються до 

даної справи, стосуються виключно винагороди адвокатів в рамках проваджень 

щодо експропріації та не стосуються загальної системи правового регулювання 

діяльності адвокатів (див. пункт 24 вище). Зокрема, статтями 8 та 18 Закону 

№2882/2001 передбачено, що і судові витрати, і адвокатська винагорода мають бути 

визначені рішенням суду, який розглянув справу щодо експропріації, та повинні 

вноситися до Фонду депозитних вкладів та позик на користь відповідної колегії 

адвокатів. Однак немає жодного положення, яке б чітко дозволяло виключно колегії 

адвокатів вимагати передання цієї суми, або яке б чітко виключало можливість 

сторони в такому провадженні або її адвоката вимагати передання таких коштів 

колегії адвокатів, якщо вони не були їй передані. 

56. У зв'язку з цим Суд вважає важливим, що дії заявників були спрямовані на 

забезпечення внесення відповідних сум у свою колегію адвокатів відповідно до 

національного законодавства. Таким чином, їх дії спрямовувалися на те, щоб 

відповідні суми справді були передані на користь відповідної колегії адвокатів і, 

таким чином, цілі закону були б виконані, якби позови заявників були дозволені 

(див. пункт 52 вище). З національного правового регулювання не зрозуміло чому 

позови заявників (спрямовані на передання коштів, присуджених їх клієнтах як 

компенсація адвокатської винагороди, відповідною колегією адвокатів) були 

залишення без задоволення, особливо якщо враховувати судове рішення №25/1993 

Спеціального Верховного адміністративного суду, яким визнано таке право 

стосовно інженерів щодо стягнення плати з їх клієнтів (див. вище пункт 30). Жодне 

із положень, що цитуються у рішеннях національних судів, прямо не позбавляло 

заявників права подавати відповідні позови. Суд вважає, що дані справи та система, 

що регулює отримання адвокатської винагороди у справах щодо експропріації, 

відрізняються від справи інженерів, яку Суд розглядав у справі Philis (згадане вище), 

і яке призвело до ухвалення вищезазначеного рішення Вищого адміністративного 

суду. Однак, вони мають спільну особливість, враховуючи, що у справі Philis, як і в 

наявних ситуаціях, бенефіціарам було відмовлено у визнанні за ними правових 

підстав на пред’явлення своїх вимог поза можливістю подання таких позовів 

професійними об’єднаннями, яка передбачена національним законодавством. 

57. Суд приймає до уваги аргумент Уряду про те, що адвокатська винагорода 

складала більшу частину витрат, пов’язаних з розглядом справи судом, та які 

присуджувалися особам, майно яких було експропрійоване – клієнтам заявників. 

Однак, суд зауважує, що цей аргумент суперечить формулюванню статей 8 та 18 

Закону №2882 / 2001, де судові витрати згадані окремо від адвокатської винагороди, 

а також суперечить рішенням національних судів, у яких обидва поняття згадуються 
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окремо. Крім того, хоча національні суди вирішили, що сума, яка присуджується як 

адвокатська винагороди, належить стороні, яка виграє справу, Суд зазначає, що 

відповідно до національного законодавства бенефіціаром вважається відповідна 

колегія адвокатів.   

58. Зважаючи на викладене, Суд приходить до висновку, що відповідна законодавча 

база та спосіб її застосування національними судами не запропонували заявникам 

чіткої, практичної та ефективної можливості заявити свої позовні вимоги, оскільки 

не було достатньо чітко визначено перелік суб’єктів, які можуть подавати позов про 

стягнення коштів, присуджених судами у справах щодо експропріації як адвокатська 

винагорода. Однак для того, щоб зробити висновок про порушення права заявників 

на доступ до суду, Суд повинен з’ясувати, чи існували для заявників інші засоби 

юридичного захисту в межах національної правової системи, які б уможливили 

заявлення заявниками своїх вимог. 

 59. У зв'язку з цим, Суд повинен дослідити інші можливості, на які вказував Уряд 

та які були запропоновані національним законодавством, а саме - можливість подати 

суброгаційний позов та можливість подати позов проти своїх клієнтів. Щодо 

суброгаційного позову, Суд зазначає, що загальновизнаною є думка, що такий позов 

є заходом sui generis, спрямованим на захист майна боржника в інтересах кредитора. 

Особа, яка подає суброгаційний позов, повинна довести, що вона є кредитором 

боржника, який знехтував реалізацією своїх прав (див. Philis, згадане вище, § 52). 

Однак Уряд не навів жодного рішення національного суду, в якому суброгаційний 

позов, поданий адвокатом, який домагався передання колегії адвокатів адвокатської 

винагороди, визначену національним судом у справі щодо експропріації, був би 

задоволений. Більш того, положення, що стосуються можливості подання 

суброгаційного позову, стосуються відносин між кредитором та боржником; отже, 

тлумачення національних судів не було таким, що очевидно випливало з 

національного законодавства. 

60. Ці ж міркування стосуються позову адвоката проти свого клієнта. Відповідно до 

релевантного національного законодавства, це може бути ефективним засобом 

юридичного захисту у справах, коли адвокат та його клієнт погоджували плату; 

однак у справах щодо експропріації розмір адвокатської винагороди встановлюється 

судом, і виявляється, що система, що регулює отримання адвокатської винагороди у 

справах щодо експропріації, відрізняється від звичайної системи (див. національне 

законодавство, яке цитується у пункті 24 вище). Суд приймає до уваги рішення 

національних судів, згідно з якими така сума є відмінною від плат погодженої 

адвокатом та його клієнтом плати. 

Однак, хоча ці рішення підтверджують право адвоката намагатися самостійно та 

безпосередньо отримати свою винагороду від свого клієнта (незалежно від того, що 

призначив суд експропріації), Суду не було представлено жодного прикладу 

успішного подання такого позову в межах справи щодо експропріації. провадження. 

У зв'язку з цим Суд повторює, що Конвенція покликана гарантувати практичні та 

ефективні права, а не теоретичні та ілюзорні. (див., серед іншого, Ibrahim and Others 
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v. the United Kingdom (Ібрагім та інші проти Сполученого Королівства) [ВП], 

№ 50541/08 та 3 інші, § 272, 13 Вересня 2016). Той факт, що існують деякі теоретичні 

засоби юридичного захисту, не повинен змушувати Суд визнавати їх придатними до 

практичного застосування, особливо коли Уряд не надав жодного відповідного 

рішення національного суду, що ілюструє ефективність такого засобу юридичного 

захисту. У даних справах рішення національних судів, надані урядом, стосуються 

проваджень, відмінних від експропріації, які, як було сказано вище, регулюються 

різними чином в частині витрат, що стягуються за результатом розгляду справи. 

61. У зв'язку з цим Суд повторює, що органи державної влади повинні поважати 

національне законодавство та застосовувати його у передбачуваному та 

послідовному порядку, а також, що передбачені елементи мають бути достатньо 

розробленими та очевидними на практиці, щоб забезпечити юридичну та 

процесуальну визначеність (див. Jovanović v. Serbia, №32299/08, § 50, 2 Жовтня 

2012). 

62. Враховуючи викладене, Суд приходить до висновку, що обмеження, накладене 

на право заявників на доступ до суду, не було пропорційним. Зокрема, Суд не 

впевнений, що відповідні норми, що застосовуються в даній справі, відповідають 

вимогам якості закону, передбаченим Конвенцією, і були достатньо 

передбачуваними. Заявники мали право розраховувати на цілісну систему, 

засновану на чіткій, практичній та ефективній можливості заявити свої вимоги 

(див.  De Geouffre de la Pradelle, згадане вище, § 34), чого в даній справі не було. 

Вищезазначені висновки не суперечать тому, що заявники, врешті-решт, отримали 

частину або навіть усі кошти, присуджені у відповідних справах, в результаті позовів 

Афінської колегії адвокатів. Заявники все ще мали справу з відсутністю цілісної 

системи заявлення своїх вимог, а саме: можливості вимагати, щоб суми, визначені 

судами у справах щодо експропріації як адвокатська винагорода, були передані на 

користь колегії адвокатів, в якій вони були зареєстровані, а також з відсутністю 

альтернативного національного засобу юридичного захисту, що дозволяє їм 

претендувати на статус жертви щодо порушення їх права на доступ до суду. 

63.  Зважаючи на вищевикладене, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо відсутності 

статусу жертви у заявників та невичерпання всіх національних засобів юридичного 

захисту. Відповідно до цього робиться висновок про порушення права заявників на 

доступ до суду. 

64.  Відповідно, мало місце порушення статті 6 Конвенції. 

III. СТВЕРДЖУВАННЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ №1 ДО 

КОНВЕНЦІЇ 

65.  Заявники скаржилися на те, що відмова у задоволенні їх позовів національними 

судами порушило їхнє право на мирне володіння майном, передбачено статтею 1 

Протоколу №1 до Конвенції, яка гласить наступне: 
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“Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто 

не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на 

умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в 

дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення 

сплати податків чи інших зборів або штрафів.” 

A. Доводи сторін 

66. Уряд заявив, що скарга повинна бути відхилена через невичерпання всіх 

національних засобів юридичного захисту. Зокрема, заявники ніколи не подавали до 

національних судів жодних позовів, якими б порушували питання про їхнє право на 

мирне володіння своїм майном. Крім того, не можна стверджувати, що їх скарга 

щодо доступу до суду містила скаргу, що стосується володінням їхнім майном, 

оскільки це два різні права.   

67.  Уряд також заявив, що скаргу заявників слід відхилити як несумісну ratione 

materiae. Однак, навіть якщо вважати, що відбулося втручання у мирне володіння 

майном заявників, Уряд стверджував, що це втручання було передбачене законом, 

мало легітимну мету та забезпечило справедливий баланс між конкуруючими 

інтересами. Зокрема, як було сказано вище, закон слугував легітимній подвійній 

меті: з одного боку – щоб клієнт не міг утримувати адвокатську винагороду, а з 

іншого – щоб адвокатська колегія адвоката могла утримати відсоток від такої 

винагороди за розподіл справ серед своїх членів. Ця система була ефективною, що 

було підтверджено результатом у справі №67463/12, коли позов, поданий 

Афінською колегією адвокатів, призвів до отримання заявником його адвокатської 

винагороди. У будь-якому випадку адвокат може також подати або (і) суброгаційний 

позов з вимогою передати суму, внесену у Фонд депозитних вкладів та позик, на 

користь відповідної колегії адвокатів, або (ii) подати позов проти свого клієнта, яким 

вимагати передання суми, щодо якої між ними існувала домовленість. 

68. Заявники стверджували, що вони були єдиними адвокатами, які надавали 

послуги своїм клієнтам, і що за рахунок свавільних рішень національних судів їх 

було позбавлено адвокатської винагороди. У справі №48348/12 Корінфська колегія 

адвокатів надіслала половину суми, визначеної як адвокатська винагорода (див. 

пункт 17 вище), до Афінської колегії адвокатів; тому вони все ще були жертвами 

цього порушення в тій мірі, в якій їм все-таки не було доплачено решту суми.   

B. Оцінку суду 

69. Суд зазначає, що Уряд подав різні заперечення щодо прийнятності даних скарг. 

У зв'язку з цим Суд вважає за доцільне розмежувати заяви.   

1. Заява №67463/12 
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70. Що стосується заяви №67463 / 12, Суд вважає, що з причин, викладених нижче, 

немає об'єктивних підстав для продовження розгляду цієї скарги і тому доцільно 

застосовувати пункт 1 статті 37 Конвенції, який передбачає:  

“Суд може на будь-якій стадії провадження у справі прийняти рішення про 

вилучення заяви з реєстру, якщо обставини дають підстави дійти висновку: 

a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або 

b) що спір уже вирішено; або 

c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не 

є виправданим. 

Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до прав людини, 

гарантованих Конвенцією та протоколами до неї”. 

71.  Для того, щоб з’ясувати, чи застосовується пункт 1 (b) статті 37 до цієї справи, 

Суд повинен відповісти на два питання по черзі: по-перше, чи все ще наявні 

обставини, на які скаржився заявник, і, по-друге, чи були виправлені наслідки 

можливого порушення Конвенції через ці обставини (див  Pisano v. Italy 

(викреслено) [ВП], №36732/97, § 42, 24 Жовтня 2002, та  El Majjaoui and Stichting 

Touba Moskee v. the Netherlands (Ель Маджауі та Фонд «Туба Моск» проти 

Нідерландів (викреслено) [ВП], №25525/03, § 30, 20 Грудня 2007). 

72. Стосовно першого критерію, не виникає сумнівів, що обставин, на які скаржився 

заявник, більше немає. Зокрема, після позову Афінської колегії адвокатів заявник 

отримав суму, яка була присуджена як адвокатська винагорода у справі щодо 

експропріації, в якій він представляв свого клієнта (див. пункт 23 вище). Крім того, 

враховуючи характер стверджуваного порушення, Суд вважає, що наслідки 

можливого порушення також були виправлені в результаті отримання заявником 

відповідної суми. Отже, Суд вважає, що наявні обидві умови застосування пункту 1 

(b) статті 37 Конвенції. Таким чином, питання, що підіймаються в скарзі, тепер 

можна вважати "вирішеними" у значенні пункту 1 (b) статті 37. Нарешті, жодна 

конкретна причина, що стосується дотримання прав людини, визначеної в Конвенції, 

не вимагає від Суду продовження розгляду заяви відповідно до пункту 1 статті 37 

штрафу. Тому, справу слід виключити з реєстру в частині, що стосується скарги 

відповідно до статті 1 Протоколу №1 до Конвенції. 

2. Заяви №48345/12 та 48348/12 

73.  Суд зазначає, що частина попередніх заперечень Уряду (див. пункт 66 вище) 

стосувалася недотримання заявниками правила вичерпання всіх національних 

засобів юридичного захисту, що передбачено у пункті 1 статті 35 Конвенції, який у 

відповідній частині передбачає: 

“Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі 

національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами 
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міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного 

рішення на національному рівні”. 

74.  Суд посилається на загальні принципи щодо вичерпання національних засобів 

юридичного захисту, викладені у справах Vučković and Others v. Serbia ((попереднє 

заперечення) [ВП], №№. 17153/11 та 29 інших, §§ 69-77, 25 Березня 2014), та 

Gherghina v. Romania (Гергіна проти Румуніїї) ([ВП] (ухв.), №42219/07, §§ 83-88, 9 

Липня 20155). 

 

5 «… 83. Фундаментальною характеристикою механізму захисту, створеного Конвенцією, є його 

субсидіарність по відношенню до національних систем захисту прав людини. Європейський Суд здійснює 

нагляд за імплементацією Договірними Державами їх зобов'язань, передбачених Конвенцією. Він не повинен 

привласнювати собі роль Договірних Держав, в завдання яких входить забезпечення того, щоб основоположні 

права і свободи, закріплені до Конвенції, дотримувалися і захищалися на внутрішньодержавному рівні. 

Правило вичерпання внутрішньодержавних засобів правового захисту ґрунтується на припущенні, 

відображеному в статті 13 Конвенції, з якою воно тісно пов'язане, про наявність ефективного засоби правового 

захисту щодо стверджуваного порушення. Це правило, таким чином, є невід'ємною частиною функціонування 

конвенційної системи захисту (див. згадуване вище рішення Великої палати у справі «Вучковіч і інші проти 

Сербії », § 69). 

84. Держави звільняються від обов'язку відповідати за свої дії перед міжнародним органом, допоки їм не 

було надано можливості виправити ситуацію за допомогою власної правової системи, і особи, що 

посилаються на контрольні повноваження Європейського Суду в частині, що стосується скарг проти держав, 

таким чином, зобов'язані перш за все використовувати засоби захисту, передбачені у внутрішньодержавній 

правовій системі (див. серед багатьох інших прикладів рішення у справі «Акдівар і інші проти Туреччини» 

(Akdivar and Others v. Turkey) від 16 вересня 1996 р скарга № 21893/93, § 65, і згадане вище рішення Великої 

Палати Європейського Суду у справі «Вучковіч та інші проти Сербії », § 70). 

85. Таким чином, обов'язок вичерпати внутрішньодержавні засоби правового захисту вимагає від 

заявників, щоб вони спочатку в звичайному порядку використовували засоби правового захисту, які є 

доступними і достатніми щодо їх скарг на порушення Конвенції. Наявність даних засобів правового захисту 

повинно вистачити певних захворювань як в теорії, так і на практиці, в іншому випадку вони будуть 

позбавлені необхідних характеристик доступності та ефективності (див. згадане вище рішення у справі 

«Акдівар і інші проти Туреччини », § 66, і згадуване вище рішення Великої палати Європейського Суду у 

справі «Вучковіч та інші проти Сербії», § 71). Для того, щоб бути ефективним, засіб правового захисту 

повинен бути здатним безпосередньо виправити оспорювану ситуацію і має надавати розумні перспективи на 

успіх (див. Рішення Великої Палати Європейського Суду у справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v. Italy) 

від 1 березня 2006 року, скарга № 56581/00, § 46, згадуване вище Рішення Великої палати Європейського Суду 

у справі «Вучковіч та інші проти Сербії», § 74, і рішення у справі «Балог проти Угорщини» (Balogh v. Hungary) 

від 20 липня 2004 року скарга № 47940/99, § 30). 

86. Проте не існує обов'язку використовувати засоби правового захисту, що не є належними та 

ефективними (див. згадане вище рішення Суду у справі «Акдівар та інші проти Туреччини», § 67, і згадане 

вище рішення Великої палати Європейського Суду у справі «Вучковіч та інші проти Сербії», § 73). Однак 

наявність простих сумнівів щодо перспектив на успіх, які представляє той чи інший засіб правового захисту, 

який не є очевидно марним, не рахується дійсною підставою для того, щоб не використовувати його (див. 

згадане вище рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини», § 71, Рішення Великої палати у справі 

«Скоппола проти Італії (№ 2) »(Scoppola v. Italy) (№ 2) від 17 вересня 2009 р скарга № 10249/03, § 70, і згадане 

вище рішення Великої палати у справі «Вучковіч і інші проти Сербії », § 74). 

87. Проте Європейський Суд також часто наголошував на необхідності застосування правила про 

вичерпання внутрішньодержавних засобів правового захисту з певним ступенем гнучкості і без надмірного 

формалізму (Див. Рішення у справі «Рінгайзен проти Австрії» (Ringeisen v. Austria) від 16 липня 1971 р скарга 

№ 2614/65, § 89, згадуване вище рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини», § 69, і згадане вище 

рішення Великої Палати Європейського Суду у справі «Вучковіч та інші проти Сербії », § 76). Європейський 

Суд також визнав, що правило про вичерпання засобів правового захисту не є ні абсолютним, ні підлягає 

автоматичному застосуванню. При розгляді питання про його дотриманні важливо враховувати конкретні 

обставини кожної справи (див. згадане вище рішення у справі «Акдівар і інші проти Туреччини », § 69, і 
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75. Суд, зокрема, повторює, що пункт 1 статті 35 Конвенції вимагає, щоб скарги, 

подані до Суду, спочатку були розглянуті національними органами, принаймні в 

частині розгляду по суті та щодо формальних вимог і строків, встановлених 

національним законодавством; крім того, слід використовувати будь-які 

процесуальні засоби, які можуть запобігти порушенню Конвенції. Якщо заявник не 

виконав цих вимог, його заяву в принципі слід визнати неприйнятною через 

невикористання всіх засобів юридичного захисту (див. Vučković and Others, згадане 

вище, § 72). 

76. Повертаючись до обставин даних справ Суд зазначає, що заявники подали 

позови до національних судів, вимагаючи, щоб кошти, які були присуджені як 

адвокатська винагорода у справах щодо експропріації, в яких вони представляли 

певних клієнтів, були передані до відповідної колегії адвокатів. Суд зазначає, що в 

жодному зі своїх позовів заявники прямо не посилалися або не порушували питання 

щодо статті 1 Протоколу №1 до Конвенції. Більш того, заявники не наводили жодних 

конкретних аргументів щодо ймовірного порушення їхнього права на мирне 

володіння своїм майном (навіть по суті) перед національними судами. Натомість 

заявники обмежилися оскарженням тлумачення національних судів положень 

національного законодавства в частині наявності в них правових підстав для 

заявлення таких таких вимог.  

77. У зв'язку з цим Суд зазначає, що з його прецедентної практики випливає, що сам 

лише факт розгляду національним судом відповідної справи сам по собі не свідчить 

про дотримання вимог пункту 1 статті 35 Конвенції, оскільки навіть у тих 

юрисдикціях, де національні суди можуть або навіть зобов’язані розглядати справу 

за власною ініціативою, заявники не позбавляються зобов'язання ставити перед 

судами питання, передані згодом до Суду. Таким чином, для належного вичерпання 

всіх національних засобів юридичного захисту недостатньо, щоб порушення 

Конвенції було "очевидним" з обставин справи або доводів заявника Суду. Швидше 

за все, заявник повинен був насправді скаржитися (прямо або опосередковано) на 

порушення права таким чином, щоб не залишати сумнівів у тому, що та сама скарга, 

 
рішення Великої Палати Європейського Суду у справі «Куріч і інші проти Словенії »(Kurić and Others v. 

Slovenia) від 12 березня 2014 р скарга № 26828/06, § 286). 

88. Що стосується тягаря доказування, то наводити свідчення того, що певний засіб правового захисту 

був ефективним, доступним в теорії і на практиці у відповідний час, повинні органи влади держави-

відповідача. Доступність зазначеного засобу правового захисту, включаючи сферу його дії і застосування, 

повинна бути ясно закріплена і підтверджена або доповнена практикою, в тому числі судової (див. рішення 

Великої палати Європейського Суду у справі «МакФарлейн проти Ірландії» (McFarlane v. Ireland) від 10 

вересня 2010 року, скарга № 31333/06, §§ 117 і 120, і рішення у справі «Миколайови проти Словаччини» 

(Mikolajová v. Slovakia) від 18 січня 2011, скарга № 4479/03, § 34). Дана судова практика повинна, як правило, 

бути усталеною і існувати в період, що передує моменту подачі скарги в Європейський Суд (див. серед 

багатьох інших прикладів рішення Великої Палати Європейського Суду у справі «Сюрмелі проти Німеччини» 

(Sürmeli v. Germany) від 8 червня 2006 року, скарга № 75529/01, § 110, рішення у справі «Норберт Сікорські 

проти Польщі» (Norbert Sikorski v. Poland) від 22 жовтня 2009 р скарга № 17599/05, § 115, і рішення 

Європейського Суду у справі «Зюттер проти Франції» (Zutter v. France) від 27 червня 2000 р скарга № 197/96), 

крім випадків, коли конкретні обставини справи можуть виправдовувати виключення з цього правила …» 

(прим. автор. перекл.). 
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яка згодом була подана до Суду, справді розглядалася на національному рівні (ibid.; 

див. також Peacock v. the United Kingdom (ухв.), №52335/12, § 38, 5 Січня 2016). 

78.  У справі, про яку йдеться, з причин, викладених вище, не можна визнати, що 

заявники зверталися зі скаргами відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції 

до національних судів до того, як подати цю скаргу до Суду. 

79.  За цих обставин Суд вважає, що заявники не вичерпали всіх національних 

засобів юридичного захисту і, таким чином, не надали національним органам 

можливості - що, в принципі, передбачається відповідно до пункту 1 статті 35 

Конвенції - вирішити (і тим самим запобігти або відновити право) конкретні 

порушення Конвенції, щодо яких подається заява до Суду (див, до прикладу, 

Association Les Témoins de Jéhovah v. France (ухв.), №8916/05, 21 Вересня 2010; 

Habulinec and Filipović v. Croatia (ухв.), №51166/10, § 30, 4 Червня 2013; Merot d.o.o. 

and Storitve Tir d.o.o v. Croatia (ухв.), №29426/08 та 29737/08, § 38, 10 Грудня 2013; 

та Peacock, згадане вище, § 40). 

80.  Отже, Суд вважає, що заявники у заявах №48345/12 та №48348/12 не вичерпали 

всіх національних засобів юридичного захисту в частині скарги за статтею 1 

Протоколу №1 до Конвенції, і тому ці скарги повинні бути відхилені як неприйнятні 

відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції. 

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

81.  Стаття 41 Конвенції передбачає: 

“Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо 

внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове 

відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу 

сатисфакцію.” 

A. Шкода 

82. Щодо матеріальної шкоди заявники вимагали 54707,75 євро за заявою №48345 / 

12 та 9,202,50 євро за заявою №48348 / 12. За заявою №67463 / 12 заяву про 

відшкодування матеріальної шкоди не подано. Що стосується моральної шкоди, 

заявники вимагали 100 000 євро спільно в заявах № 48345/12 та №48348/12; заявник 

у заяві №67463 / 12 вимагав 50 000 євро. 

83. Уряд заперечив такі вимоги, стверджуючи, що суми, що вимагаються як 

відшкодування моральної шкоди, є надмірними з огляду на обставини справ. Що 

стосується сум, заявлених стосовно матеріальної шкоди, то Уряд стверджував, що у 

цій справі питанням було хто повинен бути бенефіціаром, що є питанням, яке все ще 

розглядається національними судами за позовом Афінської колегії адвокатів.   

84. Суд, беручи до уваги свої висновки щодо стверджуваного порушення статті 1 

Протоколу №1 до Конвенції, не виявляє причинного зв'язку між порушенням, 

виявленим відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції, та заявленою матеріальною 

шкодою; тому він відхиляє такі вимоги. З іншого боку, він присуджує заявникам по 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2252335/12%22]}
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10 000 євро на відшкодування моральної шкоди, плюс будь-який податок, який може 

стягуватися щодо кожної з заяв.  

B. Судові та інші витрати 

85.  Заявники також вимагали 1000 євро в кожній заяві про витрати та збитки, 

понесені в зв’язку зі зверненням до суду Суду (загалом 3 000 євро стосовно всіх 

трьох заяв), додаючи відповідні квитанції про сплачені суми їх суми представники. 

86.  Уряд заявив, що слід відшкодувати лише задокументовані та достатньо 

деталізовані вимоги, і тому вимоги заявників слід відхилити, оскільки вони не 

надати детальний звіт щодо понесених витрат. У будь-якому випадку Уряд назвав 

такі вимоги надмірними та необґрунтованими, особливо зважаючи на те, що 

жодного слухання не відбулося. 

87.  Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має право на 

відшкодування витрат лише в тому випадку, якщо вони були необхідними, понесені 

фактично та є обґрунтованими щодо їх розміру. У цій справі, враховуючи наявні у 

Суду документи та вищезазначені критерії, Суд вважає розумним присудити спільну 

суму в розмірі 1500 євро за провадження у Суді, плюс будь-який податок, який може 

нараховуватиметься заявникам. 

C. Пеня 

88.  Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової 

ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові 

пункти. 

З ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 

1. Оголошує заяву прийнятною; 

2. Додає до розгляду заяв по суті заперечення Уряду щодо прийнятного заяв 

відповідно до статті 6 Конвенції та відхиляє їх.  

3. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 прийнятною, решту скарг за заявами 

№48345/12 та №48348/12 неприйнятними; 

4. Постановляє виключити заяву №67463 / 12 з реєстру в частині скарги за 

статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції; 

5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції; 

6. Постановляє 

7.  

 (a)  що Держава-відповідач відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції  повинна 

виплатити заявникам протягом трьох місяців з дня набрання судовим рішенням 

статусу остаточного наступні суми: 

(i) 10 000 (десять тисяч) євро кожному заявнику по кожній з заяв, а також будь-який 

податок, який може нараховуватись, за моральну шкоду; 

(ii)      1500 (одна тисяча п'ятсот) євро спільно по всім заявам, плюс податок, який 

може нараховуватись заявникам, за витрати та збитки; 
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(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 

зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової 

ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої 

має бути додано три відсоткові пункти; 

7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції. 

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 11 червня 2020 року 

відповідно до Правила 77 §§ 2 та 3  Регламенту Суду 

 

Рената Дегенер (Renata Degener)  Ксенія Турковіч (Ksenija Turković) 

Заступник Секретаря Секції     Голова 
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