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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Стрельбицького Віталія Вікторовича 
критеріям доброчесності та професійної етики  

  
Проаналізувавши інформацію про Стрельбицького Віталія Вікторовича (далі –        
Кандидат), який є суддею Галицького районного суду м. Львова, Громадська рада           
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність          
Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.  
 
1. На адресу Громадської ради доброчесності надійшло повідомлення, в якому          
викладено низку фактів, які, на думку автора повідомлення, свідчать про численні           
зловживання з боку Кандидата (додаток 1). 
 
Громадська рада доброчесності змогла перевірити деякі з повідомлених фактів і          
виявила обставини, що викликають обгрунтовані сумніви у відповідності поведінки         
Кандидата етичним стандартам поведінки судді.  
 
На розгляді кандидата перебувала адміністративна справа №461/12204/14-а за позовом         
г-ки Д. 1943 р.н., учасника війни, ветерана праці. Позов подано у жовтні 2014 р. 
 
Громадська рада доброчесності перевірила зазначені у повідомленні обставини і         
встановила, що Кандидат двічі повертав позовну заяву       
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41114207, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43682698). Обидві ухвали про це були скасовані       
в апеляційному порядку (одна з ухвал апеляційного суду не виявлена в Єдиному            
державному реєстрі судових рішень, але з хронології і змісту ухвал Кандидата її            
наявність є очевидною). 
 
Лише 17.09.2015 р., тобто майже через рік, Кандидат відкрив провадження за позовом і             
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призначив судовий розгляд на 29.09.2015 р.      
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50498830).  
 
Однак 13.10.2015 р. Кандидат заявив і задовольнив самовідвід, оскільки наприкінці          
2013 р. закрив провадження в іншій справі за заявою цієї ж особи, де досліджувалися              
обставини, які, як зазначив суд, прямо пов'язані з предметом дослідження у цій справі. 
 
Після цього справа потрапляла на розгляд 12 суддів цього й сусіднього суду (див.             
додаток 2), які задовольняли заяви про відвід або самі заявляли собі самовідвід, і лише              
в останнього закінчився строк повноважень. 17.03.2017 р. справу взяв до провадження           
інший суддя, який призначив її до розгляду на 31.03.2017 р.          
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65484727). Що було далі з цією справою - на         
основі даних  Єдиного державного реєстру судових рішень встановити не вдалося.  
 
Незважаючи на те, що представник позивача сприяла затягуванню розгляду своєї          
справи численними відводами, все ж початок розгляду справи аж через 2,5 років не             
можна вважати розумним терміном. Цьому сприяли й дії Кандидата, деякі з яких            
були визнані незаконними судом апеляційної інстанції. Очевидним є також         
зволікання із заявленням самовідводу, якщо підстави для цього виникли ще під час            
відкриття провадження у справі. 
 
2. За інформацією Центру політичних студій та аналітики (додаток 3), Кандидат           
ухвалив рішення, яким було порушено право громади міста Львова на інформацію           
щодо розпорядження комунальним майном. Так, громадська організація       
"Інформаційно-правовий центр "Наше право" звернулася з позовом до Львівської         
міської ради, в якому вимагала надання копій рішень виконавчого комітету Львівської           
міської ради за запитом на доступ до публічної інформації та оприлюднити на            
офіційному веб-сайті Львівської міської ради рішеннях виконавчого комітету        
Львівської міської ради щодо розпорядження нерухомим комунальним майном        
(квартирами) інформацію про умови отримання цього майна, прізвища, імена,         
по-батькові фізичних осіб, які отримали це майно. Постановою суду, прийнятою під           
головуванням Кандидата, у задоволенні позову було відмовлено (додаток 4).  

Відповідно до п. 3.2 Бангалорських принципів поведінки судді дії та поведінка судді            
повинні підтримувати впевненість громадськості у чесності й непідкупності судових         
органів. Рішення Кандидата, яким громаді було відмовлено у наданні інформації щодо           
розпорядження комунальним майном, викликало суспільний резонанс. На жаль, своїм         
рішенням Кандидат сприяв утвердженню прикрої практики обмеження       
конституційного права громадян на доступ до суспільно значимої інформації.  

У зазначеній публікації йдеться про перебіг розгляду Кандидатом цієї справи. За           
словами автора статті, “(с)уддя Стрельбицький В.В. заявив, що Позивач вимагає          
оприлюднення умов надання житла, бо недостатньо розуміє процедуру його         
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отримання. Перед зверненням до суду варто було ознайомитись з нормами житлового           
законодавства, оскільки Відповідач обізнаний в цьому питанні значно краще”. Такий          
коментар судді (якщо він мав місце насправді), де фактично надається порівняльна           
оцінка особистим якостям представника сторони, не відповідає вимогам суддівського         
етики. 
 
Відповідно до пунктів 2.1, 2.2 Бангалорських принципів діяльності судді, під час           
виконання своїх професійних обов’язків суддя не повинен виявляти особистої         
прихильності, небезсторонності або упередженості. Суддя повинен дбати про те, щоб          
його поведінка – як у залі суду, так і поза ним – сприяла збереженню і поглибленню                
переконання суспільства, адвокатів і сторін судового процесу у неупередженості судді          
й судових органів. 

 
3. Кандидат у декларації доброчесності, яка міститься в досьє Кандидата (с. 30-31), не              
заповнив рядки щодо наявності конфлікту інтересів і заходів з метою запобігання або            
врегулювання конфлікту інтересів (8, 9), втручання у діяльність зі здійснення          
правосуддя і повідомлення про такі випадки відповідним органам (15, 16), прийняття           
рішень, передбачених ст. 3 Закону «Про відновлення довіри до судової влади в            
Україні», і проходження відповідної перевірки (17, 18). При цьому додаткових          
пояснень щодо відсутності відповідей на ці питання Кандидат не дав. Ухилення від            
відповідей у декларації доброчесності викликає обгрунтований сумнів у доброчесності         
Кандидата.  
 
З огляду на викладене, Громадська рада доброчесності дійшла висновку про          
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.  
 
 
Додаткова інформація про Кандидата 
 
Окрім відомостей, що покладені в основу цього Висновку, Громадська рада          
доброчесності направляє до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію,         
що стосується Кандидата і потребує додаткової перевірки. 
 
04.02.2016 р. Вища рада юстиції рішенням №378/0/15-16 скерувала скарги Лящука          
Юрія Володимировича стосовно суддів Франківського районного суду міста Львова         
Ванівського Юрія Михайловича та Галицького районного суду міста Львова         
Стрельбицького Віталія Вікторовича щодо порушення присяги до Вищої        
кваліфікаційної комісії суддів України (додаток 5).  
 
Громадській раді доброчесності не відомі зміст і подальший рух цих скарг, але            
зважаючи на те, що йдеться про обставини, які можуть свідчити про порушення            
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Кандидатом присяги, важливо з’ясувати це під час кваліфікаційного оцінювання. 
 
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради         
доброчесності за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим          
рішенням змінити або скасувати висновок, або затвердити новий висновок.  

 
 
 
Додатки 
1, Повідомлення на електронну пошту Громадської ради доброчесності з додатками. 
2. Перелік ухвал в  адміністративній справі №461/12204/14-а.  
3. Стаття Т. Дембіцької “Відкриття інформації про прізвища та імена осіб, які            
отримали комунальне майно, є небезпечним для цих осіб, – Галицький районний суд м.             
Львова” 
4. Копія постанови суд від 09.11.2012 р. у справі №1304/8492/12. 
5. Рішення Вищої ради юстиції про направлення скарги Лящука Ю.В. стосовно суддів            
Франківського районного суду міста Львова Ванівського Ю.М. та Галицького         
районного суду міста Львова Стрельбицького В.В. до Вищої кваліфікаційної комісії          
суддів України. 
   
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності 
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