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УДК 341.231.145 
 

Термінологічна невизначеність понять, 

що відображають результати 

волевиявлення Європейського суду з 

прав людини 

 
Вваейзвзк жавгалляк жагайщлмї 

рдмоії ноава є лд йзхд омжкозрря 
жкіпру нмлярщ, айд и нмгмйалля рдо-
кілмймгіфлмї лдвзжлафдлмпрі, жукмв-
йдлмї везвалляк оіжлзт рдокілів, як 
пймвдплзт пзквмйів узт кардгмоіи. 
Огйяг гмкрозлайщлзт гедодй, а ра-
кме алайіж лмок лауімлайщлмгм жа-
кмлмгавпрва, вкйыфлм ж Кмлвдлуієы 
ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнм-
ймелзт пвмбмг (гайі – Кмлвдлуія) 
як її пкйагмвмы, ра нмймедлщ Рдгйа-
кдлру Євомндипщкмгм Сугу ж ноав 
йыгзлз (гайі – ЄСПЛ, Сроапбуожщ-
кзи Суг, Суг Рагз Євомнз), пвіг-
фзрщ ном рд, цм вфдлі (як вірфзжлялі, 
рак і жаоубіелі), жакмлмгавдущ (Вдо-
тмвла Рага Укоаїлз), могалз Рагз 
Євомнз, пдодг якзт Кмкірдр Міліпр-
оів Рагз Євомнз ра ЄСПЛ, везва-
ырщ оіжлі рдокілз гйя пймвдплмгм 
нмжлафдлля нмлярщ, цм вігмбоаеа-
ырщ оджуйщрарз гіяйщлмпрі Сроапбуо-
жщкмгм Сугу.  

Такзкз пймвакз, жмкодка, є: 
«decisions» і «judgments» [1] – в мсі-
уіилзт алгймкмвлзт рдкпрат гмкукд-
лрів Рагз Євомнз; «dиcisions» і 
«arrкts» [2] – у мсіуіилзт соалкмкм-
влзт рдкпрат гмкукдлрів Рагз Євом-
нз; «утвайз» ра «оіхдлля» [3] – в 
укоаїлмкмвлзт рдкпрат гмкукдлрів 
Рагз Євомнз (в одгакуії їт мсіуіилм-
гм ндодкйагу) ра жакмлат Укоаїлз; 
«одхдлзя» і «нмпралмвйдлзя» [4, 5] – 
в омпіипщкмкмвлзт рдкпрат гмкукдл-
рів Рагз Євомнз (в одгакуії їт мсі-
уіилмгм ндодкйагу).  

Зкіпр взцдлавдгдлмгм пвігфзрщ, 
цм везвалі в акрат Рагз Євомнз 
рдокілм-нмлярря, які вігмбоаеаырщ 
оджуйщрарз вмйдвзявйдлля ЄСПЛ, лд 
йзхд ндодкйагаырщпя укоаїлпщкмы и 
омпіипщкзкз кмвакз нм оіжлмку, айд 
и  лдпурщ у пмбі оіжлд пкзпймвд лава-
лраедлля ра каырщ вігкіллд жкіпрмв-
лд ланмвлдлля. Тмку акруайщлзк 
уваеаєкм лд йзхд нзралля рдокілм-
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ймгіфлмї кмодкрлмпрі ндодкйагу укоа-
їлпщкмы кмвмы рдокілів, цм вігмбоа-
еаырщ вмйдвзявйдлля ЄСПЛ, айд и 
нмгайщхмї їт куйщрзнйікауії в жакм-
лмгавпрві Укоаїлз ра лауімлайщліи 
ноавмвіи гмкрозлі. 

Ріхдлля Євомндипщкмгм Сугу ж 
ноав йыгзлз буйз нодгкдрмк лаукм-
взт гмпйігедлщ ракзт вірфзжлялзт і 
жаоубіелзт ноавлзків: К. В. Алгоі-
алмва, Є. С. Айіпієвзф, В. Г. Буркдвз-
фа, А. С. Гозгмояла, О. В. Ддв'ярмвмї, 
Т. І. Дугах, Ю. Є. Заиудва, В. А. Ка-
нупрзлпщкмгм, В. В. Кмпрзущкмгм, 
П. А. Ланрєва, М. В. Мажуоа, М. М. Мао-
фдлкм, І. С. Мєрймвмї, В. Т. Майяодл-
км, П. М. Рабілмвзфа, О. В. Смймвим-
ва, В. С. Срдсалыка, С. Р. Тагієва, 
О. І. Тіулмва, В. А. Тукалмва ра іл-
хзт. Вмглмфап нзралля ж’япувалля 
кардгмоіи, цм вігмбоаеаырщ оджуйщ-
рарз вмйдвзявйдлля Міелаомглмгм 
Сугу Рагз Євомнз, лд жлаихйм пвмгм 
мглмжлафлмгм взоіхдлля в ноавлзфіи 
лаууі, а мред жайзхаєрщпя нодгкдрмк 
гзпкупії ра мбукмвйыє лдмбтігліпрщ 
жгіиплдлля нмгайщхзт лаукмвзт омж-
вігмк у уіи уаозлі. 

Поз ніггмрмвуі уієї праррі аврмо 
нмправзв жа кдру жа гмнмкмгмы дрз-
кмймгіфлмгм ра пдкалрзфлмгм алайіжу 
пномбуварз нмгмйарз рдокілмймгіфлу 
лдвзжлафдліпрщ кардгмоіи, цм вігм-
боаеаырщ оджуйщрарз  гіяйщлмпрі Єв-
омндипщкмгм Сугу ж ноав йыгзлз. 

Позлагіглм вігжлафзрз, цм рдо-
кіл «оіхдлля» у Вдйзкмку длузкйм-
ндгзфлмку ыозгзфлмку пймвлзку 
везваєрщпя у вужщкмку ра хзомкмку 
жлафдллі. У лаижагайщліхмку пмуіа-
йщлм-нпзтмймгіфлмку нйалі – уд пві-
гмкзи і вмйщмвзи акр мпмбз, якзи 
ндодгбафає взбіо кіе айщрдоларзв-
лзкз ваоіалракз нмвдгілкз у номудпі 
гмпяглдлля ндвлмї кдрз. У вужщкмку 
омжукіллі, в кдеат гіяйщлмпрі могалів 
гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, оіхдлля явйяырщ пмбмы 
ноавмві акрз, які впралмвйыырщ лмві, 
жкілыырщ фз пкапмвуырщ гіыфі ноа-
вмві лмокз... Ріхдлля каырщ оіжлу 
ноавмву смоку жайделм віг пуб’єкра 
нозилярря ра имгм ноавмвмгм прарупу. 
Так, смока оіхдлщ могалів гдоеавлмї 

вйагз, кіпудвмгм пакмвоягувалля в 
Укоаїлз взжлафаєрщпя Кмлпрзрууієы 
ра акракз жакмлмгавпрва. Змкодка, 
оіхдлля пугмвзт могалів мсмокйя-
ырщпя утвайакз, нмпралмвакз, взом-
какз… [6, п. 781]. 

У Вдйзкмку рйукафлмку пймвлз-
ку пуфаплмї укоаїлпщкмї кмвз кіп-
рзрщпя фмрзоз ваоіалрз гм роакру-
валля ущмгм пймва: 1) гія жа жлафдл-
лякз оіхарз, оіхзрз, оджуйщрар уієї 
гії; 2) взомк пугу, нмпралмва, омжнм-
оягедлля якмї-лдбугщ могаліжауії, 
жбмоів і р. іл.; 3) номгукалзи лакіо 
жомбзрз цм-лдбугщ, якмпщ вфзлзрз; 
4) пнмпіб взоіхдлля, жмбоаедлля, 
нмгалля, омжв’яжалля фмгм-лдбугщ [7, 
п. 1036].   

Алайіж взцджажлафдлзт нігтмгів 
гм ілрдонодрауії рдокіла «оіхдлля» 
гає нігправз жомбзрз взплмвмк ном 
рд, цм в оаккат лахмгм гмпйігедлля 
имгм пйіг омжукірз у гвмт жлафдллят, 
а пакд: 1) як пвігмкзи ра вмйщмвзи 
акр Сроапбуожщкмгм Сугу, цм ндодг-
бафає гіы, яка жгіиплыєрщпя лзк в 
кдеат взжлафдлмї ыозпгзкуії; 2) як 
ноавмвзи акр Сугу Рагз Євомнз, 
якзи жукмвйыє ыозгзфлі лапйігкз ра 
кає оіжлу ыозгзфлу смоку (утвайз, 
нмпралмвз, кмлпуйщрарзвлі взплмвкз 
рмцм).  

А мред, оіхдлля ЄСПЛ – уд ом-
гмвд нмлярря, цм вігмбоаеає впі км-
ейзві оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Су-
гу Рагз Євомнз, якд жа пвмїк мбпягмк 
хзохд ілхзт жгагалзт лакз кардгм-
оіи. Тмку взкмозпралля рдокіла «оі-
хдлля» ноз жгіиплдллі ндодкйагу фз 
таоакрдозпрзкз кмлкодрлзт оіжлмвз-
гів ноавмвзт акрів ЄСПЛ є лдгмодф-
лзк як в лауімлайщлмку жакмлмгав-
прві, рак і рдмоії ра ыозгзфліи ноак-
рзуі.  

Нах укмвзвіг нігрвдогеуєрщпя і 
взплмвкакз Г. В. Фажзкмх, яка жажла-
фає, цм ж мгйягу ла жкіпр фзллмгм жа-
кмлмгавпрва, лаибійщх кмодкрлзк є 
жапрмпувалля рдокіла «пугмвд оіхдл-
ля» гйя ігдлрзсікауії упіт пугмвзт 
акрів лджайделм віг взгу ыозпгзкуії. 
Сугмвд оіхдлля – уд омгмвд (улівдо-
пайщлд) нмлярря, цм мжлафає акр-
оіхдлля пугу, якзк взоіхуєрщпя пу-
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гмва пноава нм пурі, а ракме номудпу-
айщлі нзралля, цм прмпуырщпя оуту 
пноавз, ра ілхі нзралля у кдеат 
ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ пугу [8, 
п. 13]. 

Звігпз взлзкає нмродба у взжла-
фдллі вігнмвіглзт лажв ноавмвзт акрів 
Сугу Рагз Євомнз, ном які игд кмва у 
Кмлвдлуії ра Рдгйакдлрі ЄСПЛ. Нд 
мпраллє жлафдлля ноз взоіхдллі ущм-
гм гмпйіглзущкмгм жавгалля кає їт 
рмфлзи ндодкйаг ла укоаїлпщку як ж 
алгйіипщкмї, рак і соалуужщкмї кмв. 

Так, алгйіипщкд пймвм «decision» і 
соалуужщкд пймвм «dиcision» у їт бук-
вайщлмку ндодкйагі мжлафає «оі-
хдлля». Оглак, пймвлзкмк номнмлу-
ырщпя і ілхі ваоіалрз ндодкйагу ущмгм 
рдокілу ж алгйіипщкмї, пдодг якзт: вз-
жлафдлля, взоіхдлля, взомк, нмпралм-
ва, оіхуфіпрщ, рвдогіпрщ [9], цм цд оаж 
нігрвдогеує ноавзйщліпрщ лахмгм 
нмндодглщмгм взплмвку.  

Уваеаєкм, цм гйя віглаигдлля 
вігнмвіглмгм алаймгу мсіуіилм вез-
валмгм в гмкукдлрат Рагз Євомнз 
рдокіла «decision», кдрмгмймгіфлм 
ноавзйщлзк є омжукілля рмгм, в оак-
кат жгіиплдлля якзт ыозпгзкуіилзт 
нмвлмваедлщ Сроапбуожщкмгм Сугу 
утвайыырщпя ракмгм омгу оіхдлля, а 
ракме які ыозгзфлі лапйігкз вмлз 
пнозфзляырщ.   

Огйяг нмймедлщ Рдгйакдлру 
ЄСПЛ вкажує ла рд, цм Сроапбуожщ-
кзи Суг утвайыє оіхдлля у смокі 
«decision» ж ракзт нзралщ: а) ном ноз-
пурліпрщ ілхзт мпіб ла лаоагат пуггів 
(ноавзйм 22); б) ном мб’єглалля жаяв 
(ноавзйм 42); в) ном взйуфдлля жаявз 
іж одєпроу пноав (ноавзйм 43); г) цмгм 
нозилярлмпрі/лднозилярлмпрі жаяв 
(ноавзйм 53, 54-1); г) цмгм вігкмвз у 
жагмвмйдллі кймнмралля ном лагалля 
кмлпуйщрарзвлмгм взплмвку ж нозфзл 
взтмгу жа кдеі кмлпуйщрарзвлмї кмк-
ндрдлуії Сугу, взжлафдлмї в праррі 47 
Кмлвдлуії (ноавзйм 87).  

Дм ракзт ноавмвзт акрів Сугу Ра-
гз Євомнз Рдгйакдлрмк взпува-єрщпя 
ояг взкмг, а пакд: 1) утвайы-ырщпя 
бійщхіпры гмймпів нозпурліт пуггів 
(ноавзйм 23); 2) в «decision» найарз 
кає бурз жажлафдлм, якзк фзлмк її 

буйм взлдпдлм - мглмгмймплм фз бійщ-
хіпры гмймпів; 3) «decision» кає бурз 
вкмрзвмвалзк ра кає бурз нмвігмкйд-
лд жаявлзкмві, а ракме Дмгмвіоліи 
Срмомлі фз прмомлак, якзт уд прмпу-
єрщпя, а ракме ріи фз ілхіи родріи 
прмомлі (ноавзйм 56); 4) упі «decision» 
найар взлмпярщпя абм алгйіипщкмы, 
абм соалуужщкмы кмвмы, мкоік взна-
гку, кмйз Суг взоіхує, цм «decision» 
кає бурз взлдпдлзк мбмка мсіуіилз-
кз кмвакз; 5) мнубйікувалля 
«decision» в мсіуіилзт кардоіайат 
Сугу жгіиплыєрщпя мбмка мсіуіилзкз 
кмвакз Сроапбуожщкмгм Сугу (ноа-
взйм 57) [10].  

Алайіж взцдлавдгдлзт нмйм-едлщ 
гає нігправз првдогеуварз ном пнмоі-
глдліпрщ «decisions» ЄСПЛ ж утвайа-
кз лауімлайщлзт пугів, які є акракз 
жапрмпувалля ноавмвзт лмок, цм 
пноякмвалі ла взоіхдлля мкодкзт 
номудгуолзт нзралщ в оаккат номва-
гедлля.  

Зажлафдлзи укмвзвіг нігрвдо-
геуєрщпя і взплмвкакз В. П. Нагод-
бдйщлмгм, М. Й. Шрдсал ра О. О. Шрд-
сал, які номнмлуырщ лапрунлд взжла-
фдлля нмлярря  «утвайа пугу» у хз-
омкмку жлафдллі – акр жапрмпу-валля 
пугмк лмок номудпуайщлмгм ноава, 
пноякмвалзи ла взоіхдлля мкодкзт 
(лапакндодг номудгуолзт) нзралщ, цм 
взлзкйз у номудпі омжгйягу кмлпрз-
рууіилзт, узвійщлзт, гмпнмгаопщкзт 
абм козкілайщлзт пноав. Як ла-
гмймхуырщ ноавлзкз: 1) у кмлпрзру-
уіилмку пугмфзлпрві – уд оіхдлля 
КСУ ж номудгуолзт нзралщ (вігкозр-
ря абм нознзлдлля номва-гедлля у 
пноаві, вігкмва у вігкозррі номва-
гедлля  рмцм); 2) у узвійщлмку пугм-
фзлпрві – акрз пугу, якзкз взоіху-
ырщпя мкодкі нзралля нмв’яжалі ж оу-
тмк номвагедлля у узвійщліи пноаві, 
оіжлмкалірлі кймнмралля ра жаявз мпіб, 
цм бдоурщ уфапрщ у пноаві, нзралля 
ном вігкйагдлля омжгйягу пноавз, 
жунзлдлля абм жакозрря номвагедлля 
у пноаві, жайзхдлля жаявз бдж омжгйя-
гу; 3) у гмп-нмгаопщкмку пугмфзлпрві 
– номудпуайщлзи гмкукдлр, якзи 
нозикаєрщпя гмпнмгаопщкзк пугмк у 
оажі якцм гмпнмгаопщкзи пніо лд вз-
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оіхуєрщпя нм пурі (вігкйагдлля омжг-
йягу пноавз, жунзлдлля, нознзлдлля 
номвагедлля у пноаві, жайзхдлля 
нмжмву бдж омжгйягу рм-цм) [11, 
п. 928-929]. 

Вігнмвіглм гм нмймедлщ праррі 4 
Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлп-
рва Укоаїлз, утвайа пугу – уд нзпщ-
кмвд абм уплд оіхдлля пугу бугщ-  
якмї ілпралуії в агкіліпроарзвліи 
пноаві, якзк взоіхуырщпя нзралля, 
нмв’яжалі ж номудгуомы омжгйягу   
агкіліпроарзвлмї пноавз, ра ілхі   
номудпуайщлі нзралля [12].  

З мгйягу ла взцдвзкйагдлд ува-
еаєкм, цм  «decision» Сроапбуожщкм-
гм Сугу нозракаллі ракі таоакрдолі 
озпз утвайз пугу: а) є оіжлмвзгмк 
оіхдлля ЄСПЛ, цм кає гмкукдлра-
йщлу смоку жмвліхлщмгм взоаедлля; 
б) нозикаєрщпя вігнмвіглм гм лмок 
Кмлвдлуії ра Рдгйакдлру Сугу жагйя 
взоіхдлля мкодкзт номудгуолзт 
нзралщ в оаккат омжгйягу жаяв абм 
пноав; в) нозикаєрщпя мглммпмбмвм 
абм кмйдгіайщлм; г) пкйагаєрщпя жі 
впрунлмї, кмрзвувайщлмї ра оджмйы-
рзвлмї фапрзл; г) нмвігмкйяєрщпя 
прмомлак номвагедлля ра нубйіку-
єрщпя в мсіуіилзт взгаллят; г) є 
мбмв’яжкмвзк гйя взкмлалля. Оред, 
укоаїлмкмвлзи ндодкйаг рдокіла 
«decision» є бійщх нозилярлзк, аліе 
имгм омпіипщкзи ваоіалр. 

В пвмы фдогу алгйіипщкд пймвм 
«judgment» в буквайщлмку ндодкйагі 
мжлафає «пугедлля», «гукка», в рми 
фап як соалуужщкзи рдокіл «arrкt» 
кає гдкійщка ндодкйагів, пдодг якзт 
у ыозгзфлмку жлафдллі віл мжлафає 
«пугмва нмпралмва» абм «нознз-  
лдлля» [13]. Зваеаыфз ла рд, цм 
Укоаїла, як і Фоалуія лайдезрщ     
гм коаїл омкалм-гдокалпщкмї ноа-
вмвмї пік'ї, а ракме рд, цм соалкм-
кмвлзи рдкпр Кмлвдлуії взжлаырщ 
алрдл-рзфлзк (рмбрм, віомгіглзк, 
пноавелік, гіип-лзк) ноз взоіхдл-
лі пнмоів цмгм жкіпру кмлвдлуіи- 
лзт лмок, вбафаєкм ноавзйщлзк 
боарз жа мплмву ндодкйаг нмйм-  
едлщ Євомндипщкмї Кмлвдлуії ра Рд-
гйакдлру ЄСПЛ пакд ж соалуужщкмї 
кмвз. 

Позлагіглм вігжлафзрз, цм у 
ыозгзфліи йірдоаруоі рдокіл «нмпра-
лмва пугу» жгдбійщхмгм ілрдонодру-
єрщпя як оіжлмвзг пугмвмгм оіхдлля, 
цм утвайыєрщпя нм пурі пноавз. 

Так, ланозкйаг, В. Майяодлкм 
пймвмпнмйуфдлля «нмпралмва пугу» 
роакрує як номудпуайщлзи акр у пу-
гмвіи пноаві, цм взлмпзрщпя пуггды 
мглммпмбмвм, а ракме акр, якзи утва-
йыєрщпя нйдлукакз Вдотмвлмгм Сугу 
Укоаїлз і взцзт пндуіайіжмвалзт 
пугів ра ноджзгіякз Вдотмвлмгм Сугу 
Укоаїлз, взцзт пндуіайіжмвалзт пу-
гів, андйяуіилзт пугів. У смокі нмп-
ралмвз агкіліпроарзвлзи пуг взкйа-
гає пугмвд оіхдлля, якзк взоіхує 
пніо нм пурі [14, п. 663-664]. У Війщ-
ліи длузкймндгії «Вікіндгія» вкажа-
лзи рдокіл ракме рйукафзрщпя як 
нзпщкмвд пугмвд оіхдлля, в якмку 
пноава взоіхуєрщпя нм пурі. За пвмїк 
номудпуайщлзк прарупмк нмпралмва 
пугу в уіймку оівлм-жлафла оіхдллы 
[15]. 

Воатмвуыфз рд, цм мпрармфлі оі-
хдлля ЄСПЛ («judgments») ракме 
утвайыырщпя нм пурі пноавз, ймгіф-
лзк є їт віглдпдлля пакд гм ракмгм 
оіжлмвзгу пугмвзт акрів. 

Пмпралмвз є мглзк іж акрів Вдо-
тмвлмгм Сугу. Так, вігнмвіглм гм нм-
ймедлщ пр. 13 Закмлу Укоаїлз «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів» взплмвкз 
цмгм жапрмпувалля лмок ноава, вз-
кйагдлі у нмпралмват Вдотмвлмгм Су-
гу, є мбмв’яжкмвзкз гйя впіт пуб’єкрів 
вйаглзт нмвлмваедлщ, які жапрмпмву-
ырщ у пвмїи гіяйщлмпрі лмокарзвлм-
ноавмвзи акр, цм кіпрзрщ вігнмвіглу 
лмоку ноава (нулкр 5); взплмвкз цм-
гм жапрмпувалля лмок ноава, взкйагд-
лі у нмпралмват Вдотмвлмгм Сугу, 
воатмвуырщпя ілхзкз пугакз ноз 
жапрмпуваллі ракзт лмок ноава (нулкр 
6) [16].  

Оред, мглзк іж проукруолзт дйд-
кдлрів нмпралмв Вдотмвлмгм Сугу, як 
акру лаивзцмї пугмвмї ілпралуії Укоа-
їлз, якзк взоіхуєрщпя пноава нм пурі, 
є ноавмві нмжзуії (взплмвкз), цм є 
оджуйщрармк ноавмрйукафлмї гіяйщлм-
прі Сугу ра каырщ ыозгзфлд і кдрмгм-
ймгіфлд жлафдлля гйя ілхзт пуб’єкрів 
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ноавмжапрмпмвлмї гіяйщлмпрі. Тмрме-
лзи дйдкдлр лаявлзи і у влуроіхліи 
бугмві «judgments» Сроапбуожщкмгм 
Сугу. 

Ваейзвзк в оаккат омжгйягу га-
лмгм нзралля уваеаєкм і жакмлм-
гавфм жарвдогедлу жагайщлу проук-
руоу пугмвзт нмпралмв. Згіглм ж ноз-
нзпакз праррі 356 Кмгдкпу агкі-
ліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз 
нмпралмва пугу капауіилмї ілпралуії 
пкйагаєрщпя ж:  

1) впрунлмї фапрзлз іж жажлафдл-
ляк: а) гарз і кіпуя її нозилярря; 
б)  лаикдлувалля агкіліпроарзвлмгм 
пугу, ноіжвзц ра іліуіайів пуггів і 
пдкодраоя пугмвмгм жапігалля; в) ла-
икдлувалля (ік’я) уфаплзків пноавз і 
лаикдлувалля (ік’я) мпмбз, яка нмга-
йа капауіилу пкаогу; г) лаикдлувалля 
пугу ндохмї ра (абм) андйяуіилмї 
ілпралуії, пугмвд оіхдлля якмгм мпка-
оеуєрщпя, лмкдоа пноавз, гарз утва-
йдлля пугмвмгм оіхдлля, ноіжвзца ра 
іліуіайів пуггі (пуггів); 

2) мнзпмвмї фапрзлз іж жажлафдл-
ляк: а) кмомркмгм жкіпру нмжмвлзт 
взкмг і оіхдлщ пугів ндохмї ра анд-
йяуіилмї ілпралуіи; б) кмомркмгм жкі-
пру взкмг капауіилмї пкаогз; в) ужа-
гайщлдлзт гмвмгів мпмбз, яка нмгайа 
капауіилу пкаогу; г) ужагайщлдлмгм 
взкйагу нмжзуії ілхзт уфаплзків 
пноавз; 

3) кмрзвувайщлмї фапрзлз іж жа-
жлафдлляк: а) кмрзвів нозилярря абм 
вігтзйдлля кмелмгм аогукдлру, вз-
кйагдлмгм в капауіиліи пкаожі ра ві-
гжзві ла капауіилу пкаогу; б) гмвм-
гів, жа якзкз пуг капауіилмї ілпрал-
уії нмгмгзвпя абм лд нмгмгзвпя ж 
взплмвкакз пугу ндохмї ра (абм) 
андйяуіилмї ілпралуії; в) взплмвків 
жа од-жуйщраракз омжгйягу капауіи-
лмї пкаогз ж нмпзйалляк ла лмокз 
ноава, якзкз кдоувавпя пуг; г) гіи, 
цм їт нмвзллі взкмларз пуг ндохмї 
ра (абм) андйяуіилмї ілпралуії у   
оажі пкапувалля пугмвмгм оіхдлля    
і ндодгафі пноавз ла лмвзи омж-  
гйяг; 

4) оджмйырзвлмї фапрзлз іж жа-
жлафдлляк: а) взплмвку пугу капауіи-
лмї ілпралуії нм пурі взкмг капауіилмї 

пкаогз і нмжмвлзт взкмг; б) лмвмгм 
омжнмгійу пугмвзт взроар, нмлдпдлзт 
у жв’яжку іж омжгйягмк пноавз у пугі 
ндохмї ілпралуії ра андйяуіилмї іл-
пралуії, - у оажі пкапувалля оіхдлля 
ра утвайдлля лмвмгм оіхдлля абм 
жкілз оіхдлля; в) омжнмгійу пугмвзт 
взроар, нмлдпдлзт у жв’яжку ж ндодг-
йягмк пноавз у пугі капауіилмї іл-
пралуії; г) нмвмомру взкмлалля у оажі 
пкапувалля оіхдлщ пугів жа лаявлмпрі 
вігнмвіглмї жаявз ра нігправ; ґ) впра-
лмвйдлмгм пугмк промку гйя нмгалля 
пуб’єкрмк вйаглзт нмвлмваедлщ - 
вігнмвігафдк гм пугу ндохмї ілпралуії 
жвіру ном взкмлалля нмпралмвз, якцм 
вмла взкагає вфзлдлля ндвлзт гіи 
[17]. 

Алайіж жажлафдлмгм гає нігправз 
првдогеуварз ном птмеіпрщ нігтмгів 
гм жагайщлмї проукруоз нмпралмв Ка-
пауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу у 
пкйагі Вдотмвлмгм Сугу ж 
«judgments» Євомндипщкмгм Сугу, 
мпраллі ж якзт ракме каырщ впрунлу, 
мнзпмвм-кмрзвувайщлу ра оджмйырзв-
лу фапрзлз, цм взнйзває ж нмймедлщ 
Поавзйа 74 Рдгйакдлру ЄСПЛ.  

Окоік проукруоз нмпралмва пугу 
кає вігнмвігарз і ілхзк взкмгак, 
пдодг якзт жмвліхля смока взоа-
едлля ра ноавмпугліпрщ. Як првдо-
геуырщ Г. В. Фажзкмх ра Г. М. Бата-
оєва, пугмві оіхдлля, в якзт пноава 
взоіхуєрщпя нм пурі (у узвійщлмку  
ра у козкілайщлмку пугмфзлпрві), 
вігнмвіглм гм лауімлайщлмгм жакмлм-
гавпрва жавегз мсмокйыырщпя як 
пакм-пріилі нзпщкмві номудпуайщлі 
гмку-кдлрз. Ражмк ж рзк ноавлзкакз 
лагмймхуєрщпя і ла взкмгат, якзк 
кає вігнмвігарз пугмвд оіхдлля як 
акр ноавмпуггя. Сдодг лзт «ндодкмл-
йзвіпрщ» (ундвлдліпрщ) ра «нмжа упя-
кзк пуклівмк», які лаифапріхд взпу-
ваырщпя гм мпрармфлзт оіхдлщ у 
пноаві [18, п. 30, 34].  

Ваорм жауваезрз, цм пак Євом-
ндипщкзи Суг лдмглмоажмвм у пвмїт 
оіхдллят нм пурі пноавз лагмймхував 
ла ваейзвмпрі гмрозкалля ракзт вз-
кмг ноавмпуггя як мбґоулрмваліпрщ, 
нмвлмра, япліпрщ, рмфліпрщ, вкмрзвм-
валіпрщ пугмвзт оіхдлщ, якзк бджпу-
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клівлм вігнмвігаырщ і «judgments» 
Сроапбуожщкмгм Сугу. 

Взцджажлафдлд гає жкмгу взмк-
одкзрз рі пуррєві мжлакз, цм гмжвм-
йяырщ ігдлрзсікуварз «judgments» 
Євомндипщкмгм Сугу у якмпрі пугмвзт 
нмпралмв: а) утвайыырщпя нм пурі 
пноавз кмкірдрмк, найармы абм Вдйз-
кмы найармы Сугу; б) є жапмбмк жгіи-
плдлля ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ 
Сугу цмгм жапрмпувалля ра рйука-
фдлля кмлвдлуіилзт лмок; в) кілуд-
вмы кдрмы їт утвайдлля є взоіхдлля 
нзралля ном нмоухдлля/лд нмоу-
хдлля ноав ра пвмбмг йыгзлз гаоал-
рмвалзт Кмлвдлуієы, а ракме взжла-
фдлля пноавдгйзвмї парзпсакуії; 
г)  каырщ впрунлу, мнзпмвм-кмрз-
вувайщлу ра оджмйырзвлу фапрзлз; 
г) їт лдвіг’єклзк дйдкдлрмк є ноавм-
ві нмжзуії, цм каырщ ыозгзфлд ра 
кдрмгмймгіфлд жлафдлля гйя могалів 
нубйіфлмї вйагз гдоеав-уфаплзущ 
Кмлвдлуії; г) каырщ гмкукдлрайщлу 
смоку взоаедлля; є) вігнмвігаырщ 
якіплзк таоакрдозпрзкак мпрармфлзт 
оіхдлщ пугу як акрів ноавмпуггя.  

Уваеаєкм, цм пвмєоіглмы номга-
йзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, 
цм одгуйыє пупнійщлі віглмпзлз, в 
кдеат якзт жабджндфуєрщпя ікнйдкд-
лрауія оіхдлщ ЄСПЛ, є вігпурліпрщ 

лмокарзвлм-ноавмвзт ноз-нзпів, які 
б укіцувайз в пмбі гдсіліуії нмлярщ, 
цм вігмбоаеаырщ оіжлі жа пвмїк жкіп-
рмк ра ыозгзфлзкз лапйігкакз од-
жуйщрарз вмйдвзявйдлля Сугу Рагз 
Євомнз.   

З кдрмы упулдлля уієї номбйдк-
лмї пзруауії номнмлуєкм прарры 1 
Закмлу Укоаїлз «Пом взкмлалля 
оіхдлщ ра жапрмпувалля ноакрзкз 
ЄСПЛ» гмнмвлзрз нознзпакз, цм 
омжкозваырщ жкіпр ракзт рдокілм-
нмлярщ: а) оіхдлля Євомндипщкмгм 
Сугу ж ноав йыгзлз – оджуйщрар вм-
йдвзявйдлля Сугу Рагз Євомнз, вз-
оаедлзи в смокі ыозгзфлмгм гмку-
кдлру (утвайз, нмпралмвз, кмлпуйщра-
рзвлмгм взплмвку), цм нмомгеує 
ноавмндвлі ыозгзфлі лапйігкз; 
б) утвайа (decision) ЄСПЛ – оіхдлля 
Сроапбуожщкмгм Сугу ікндоарзвлмгм 
таоакрдоу, цм є оджуйщрармк взоі-
хдлля мкодкзт номудгуолзт нзралщ, 
які нмв’яжалі ж омжгйягмк жаяв абм 
пноав; в) нмпралмва (judgment) 
ЄСПЛ – мбмв’яжкмвд гйя взкмлалля 
гдоеавакз-уфаплзуякз Кмлвдлуії 
мпрармфлд оіхдлля Сугу Рагз Євом-
нз, цм утвайыєрщпя нм пурі пноавз, 
жкіпрмк якмгм є нмймедлля ноавмр-
йукафлмгм ра ноавмжапрмпмвлмгм та-
оакрдоу.  
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Завгмомгліи В. А. Тдокілмймгіфла лдвзжлафдліпрщ нмлярщ, цм вігмбоаеаырщ 
оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз 

В праррі жгіиплдлм дрзкмймгіфлзи ра пдкалрзфлзи алайіж везвалзт в ноавмвзт 
акрат Рагз Євомнз, лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, ыозгзфліи лаууі ра ноакрзуі пйів 
«оіхдлля», «decision», «dиcision», «утвайа»,  «judgment», «arrкt», «нмпралмва», які 
взкмозпрмвуырщпя гйя нмжлафдлля оджуйщрарів гіяйщлмпрі Сроапбуожщкмгм Сугу. За 
оджуйщраракз гмпйігедлля впралмвйдлм, цм рдокіл «оіхдлля» пйіг взкмозпрмвуварз 
ноз таоакрдозпрзуі омгмвмгм нмлярря, якд вігмбоаеає впі кмейзві оджуйщрарз вмйд-
взявйдлля Сугу Рагз Євомнз ра жа пвмїк мбпягмк хзохд ілхзт гмпйігеувалзт лакз 
кардгмоіи. Кмодкрлзк ндодкйагмк пймва «decision» уваеаєкм рдокілм-нмлярря «утва-
йа», ніг якзк номнмлуєрщпя омжукірз оіхдлля Сроапбуожщкмгм Сугу, жа гмнмкмгмы 
якмгм взоіхуырщпя мкодкі номудгуолі нзралля, нмв’яжалі ж омжгйягмк жаяв абм пноав. 
Вігнмвіглзкмк кардгмоії «judgment» є рдокілм-нмлярря «нмпралмва», ніг якзк пйіг 
омжукірз мбмв’яжкмвд гйя взкмлалля гдоеавакз-уфаплзуякз Кмлвдлуії мпрармфлд 
оіхдлля Сугу Рагз Євомнз, цм утвайыєрщпя лзк нм пурі пноавз.  

Кйыфмві пймва: оіхдлля пугу, утвайз пугу, нмпралмвз пугу, ноавмві акрз пугу,  
оджуйщрарз вмйдвзявйдлля пугу, Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз.  

 
 
Завгмомглзи В. А. Тдокзлмймгзфдпкая лдмнодгдйдллмпрщ нмлярзи, мроаеаы-

цзт оджуйщрарш вмйдзжчявйдлзя Евомндипкмгм пуга нм ноавак фдймвдка 
В прарщд мпуцдпрвйдл ързкмймгзфдпкзи з пдкалрзфдпкзи алайзж нозкдлядкшт в 

ноавмвшт акрат Смвдра Евомнш, лаузмлайщлмк жакмлмгардйщпрвд, ыозгзфдпкми лаукд 
з ноакрзкд пймв «одхдлзд», «decision», «dиcision», «мнодгдйдлзд», «judgment», 
«arrкt», «нмпралмвйдлзд», кмрмошд зпнмйщжуырпя гйя мбмжлафдлзя оджуйщрармв гдя-
рдйщлмпрз Сроапбуогпкмгм Суга. Пм оджуйщрарак зппйдгмвалзя упралмвйдлм, фрм рдо-
кзл «одхдлзд» пйдгудр зпнмйщжмварщ ноз таоакрдозпрзкд омгмвмгм нмлярзя, кмрмомд 
мроаеадр впд вмжкмелшд оджуйщрарш вмйдзжчявйдлзя Суга Смвдра Евомнш з нм пвм-
дку мбчдку хзод гоугзт зппйдгудкшт лакз кардгмози. Кмоодкрлшк ндодвмгмк пймва 
«decision» пфзрадк рдокзлм-нмлярзд «мнодгдйдлзд», нмг кмрмошк нодгйагадрпя нм-
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лзкарщ одхдлзд Сроапбуогпкмгм пуга, п нмкмцщы кмрмомгм одхаырпя мргдйщлшд 
номудгуолшд вмномпш, пвяжаллшд п оаппкмродлздк жаявйдлзи зйз гдй. Кардгмозз 
«judgment» пммрвдрпрвудр рдокзлм-нмлярзд «нмпралмвйдлзд», нмг кмрмошк пйдгудр 
нмлзкарщ мбяжардйщлмд гйя зпнмйлдлзя гмпугаопрвакз-уфапрлзкакз Кмлвдлузз мкм-
лфардйщлшд одхдлзя Суга Смвдра Евомнш, кмрмошд нозлзкадрпя зк нм пуцдпрву 
гдйа. 

Кйыфдвшд пймва: одхдлзд пуга, нмпралмвйдлзя пуга, мнодгдйдлзя пуга, ноавм-
вшд акрш пуга, оджуйщрарш вмйдзжчявйдлзя пуга, Евомндипкзи пуг нм ноавак фдймвд-
ка. 

 
 

Zavhorodnii V. Terminological ambiguity of concepts that reflect European Court 
of Human Rights results activities 

In this article the author, using etymological and semantic analysis, attempts to 
overcome the terminological ambiguity of categories that reflect the results of the 
European court of human rights. 

In the context of this study, the term «decision» is to be understood in two respects, 
namely: 1) as a conscious and willful act of the Strasbourg Court, providing for an action 
taken by it within the defined jurisdiction; 2) as a legal act of the European court of 
human rights, which has legal consequences and has a different legal form, legal acts of 
the European Court of human rights is a generic concept that reflects all possible results 
of the will of the International Court of Council of Europe, which is broader in scope 
than the other categories we have examined.  

The «decisions» of the Strasbourg Court are legal acts applying rules of law aimed at 
resolving particular procedural issues in the proceedings. The «decisions» are only those 
legal acts of the International Court of Europe Council which have the following 
characteristic features: a) is a type of legal act of the Strasbourg Court having a 
documentary form of external expression; b) be adopted in accordance with the rules of 
the Convention and the Rules of the Strasbourg Court for the purpose of resolving 
particular procedural issues in the context of the examination of applications or cases; c) 
they are adopted individually or collectively; d) consists of introductory, motivational 
and resolute parts; e) notified to the parties to the proceedings and published in official 
publications; d) is mandatory for the respective addressees. 

The final legal acts of the European Court of human rights, which are essentially the 
case, logically refer to such a variety of judicial acts as «judgments», which are 
characterized by such essential features: a) be decided on the merits of the case by a 
committee, a chamber or a Grand Chamber; b) is a means of exercising the jurisdiction of 
the Strasbourg Court to apply and interpret convention rules; c) the purpose of their 
adoption is to resolve the issue of violation / non-violation of human rights and freedoms 
guaranteed by the Convention, as well as to determine just satisfaction; d) have 
introductory, descriptive, motivational and resolute parts; e) they are an integral part of 
the legal positions of the courts, which have legal and methodological implications for the 
public authorities of the States Parties to the Convention; d) have a documentary form; 
g) meet the qualitative characteristics of the final decisions of the court as acts of justice. 

Key words: decisions, judgments, court acts, legal acts of court, the results of a 
court's will, European court of human rights. 

 


