
 
 

 

РІШЕННЯ № 230 

 

Про результати розгляду звернення адвоката 

Целовальніченко Н.Є. щодо рішення ЄСПЛ 

від 04 грудня 2018 року в контексті  презумпції  

невинуватості адвоката  

 

 

«14» грудня 2018 року                 м. Київ 

 

Рада адвокатів України, заслухавши 13 грудня 2018 року адвоката 

Целовальніченко Н.Є. щодо рішення Європейського суду з прав людини від 

04 грудня 2018 року стосовно її відсторонення від практики в ЄСПЛ, 

з’ясувала наступне. 

Зі змісту інформаційного повідомлення Європейського суду з прав 

людини, Суд в рішенні від 04 грудня 2018 року встановив, що при поданні 

деяких заяв до Європейського суду з прав людини, адвокат          

Целовальніченко Н.Є. надала документи, які містять очевидні ознаки 

фальсифікації, тоді як в кількох інших випадках вона подала заяви від імені 

померлих осіб, не повідомивши  Суд про факт їхньої смерті. 

 У зв’язку із зазначеними фактами адвоката Целовальніченко Н.Є.  

відсторонено від практики  в  Європейському суді з прав людини  за  надання 

нею неправдивої інформації та зловживанням правом на звернення до  Суду. 

Разом з тим, повний текст зазначеного рішення Європейського суду з 

прав людини від 04 грудня 2018 року стосовно адвоката Целовальніченко 

Н.Є.  станом на 13 грудня  2018 року  не опубліковано на офіційному сайті 

Суду.  

Рада адвокатів України встановила, що вказане рішення Європейського 

суду з прав людини почало виконуватися тільки на підставі самого 

інформаційного повідомлення за підписом секретаря судової палати ЄСПЛ.  

Зокрема, на виконання цього рішення попереджено заявників, інтереси 

яких в Європейському суді з прав людини представляє адвокат 

Целовальніченко Н.Є. (направлено листи поштою), а засобам масової 
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інформації запропоновано повідомити про це рішення громадськість для 

інформування заявників, які не обслуговується Укрпоштою, а також інших 

осіб які мають намір подати заяву до ЄСПЛ. 

З огляду на наведене, Рада адвокатів України вважає інформаційне 

повідомлення Європейського суду з прав людини щодо рішення стосовно 

адвоката Целовальніченко Н.Є таким, що не має посилань на конкретні 

справи суду, у яких визначено ознаки шахрайських дій з боку адвоката 

Целовальніченко Н.Є., а також не інформує про спосіб встановлення 

наявності шахрайських дій та невідоповідностей у документах, які подавала 

український адвокат до Європейського суду з прав людини. 

Рада адвокатів України звертає увагу, що раніше Європейським судом 

декларувалася презумпція невинуватості адвоката, а тому змінений вектор із 

презумпції невинуватості на презумпцію винуватості адвоката не може бути 

залишений без уваги європейською адвокатською спільнотою. 

Крім того, Рада адвокатів України звертає увагу, що в  контексті 

виконання Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» є загроза, що українські національні 

суди можуть застосовувати рішення, про яке повідомлено на сайті ЄСПЛ 

щодо українського адвоката Целовальніченко Н.Є., як джерело права та 

відстороняти від участі у справі будь-якого українського адвоката. 

Аналогічна практика може поширитися щодо адвокатів у європейських 

країнах. 

З огляду на наведене, з метою з’ясування відповідності юридичного 

змісту рішення Європейського суду з прав людини стосовно адвоката 

Целовальніченко Н.Є. до офіційного прес-релізу суду, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Звернутися до Європейського суду з прав людини із запитом про 

отримання повного тексту рішення Європейського суду з прав 

людини стосовно адвоката Целовальніченко Н.Є. від  04 грудня                

2018 року для його публікації в українському перекладі та про 

надання інформації про те, в якій конкретній справі, де адвокат 

Целовальніченко Н.Є. є захисником, нею було допущено порушення 

та яким чином суд дійшов висновку про наявність ознак таких 

порушень. 

2. Направити звернення до ССВЕ, наголосивши що рішення 

Європейського суду з прав людини стосовно адвоката 

Целовальніченко Н.Є. від 04 грудня 2018 року ґрунтується на 

презумпції винуватості адвоката і такий підхід може мати негативні 

наслідки не лише для української адвокатури, але і для адвокатів у 

інших європейських країнах, де рішення Європейського суду з прав 

людини  є джерелом права.  



3. Секретарю Ради адвокатів України  направити рішення заявнику та 

розмістити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

Голова Ради адвокатів України        підпис              Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України       підпис       П.М. Гречківський 

 

 


