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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Пустомитівського районного суду Львівської області 
Мусієвського Володимира Євгеновича  

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Проаналізувавши інформацію про суддю Пустомитівського районного суду Львівської        
області Мусієвського Володимира Євгеновича (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускав судову тяганину, зокрема, якщо це призвело до порушення           
розумних строків з метою надання учаснику справи процесу фактичних переваг,          
наприклад, здійснити дії, які унеможливлять виконання рішення чи позбавлять         
його предмету, уникнути відповідальності тощо. 

(підпункт 6.3 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
1.1. Суддя без поважних причин систематично не дотримувався встановлених законом          
строків розгляду справ щодо керування транспортом у стані сп’яніння, що призвело до            
уникнення водіями відповідальності за тяжкі порушення у зв'язку із закінченням          
строків.  
 
Закриття справ на цих підставах вважають одним з найпоширеніших способів          
ухилення правопорушників від покарання і цьому часто сприяють саме судді. 
 
З погляду зовнішнього поінформованого спостерігача невмотивований пропуск строків        
розгляду цих справ сприяє безкарності порушників, породжує сумніви суспільства в          
чесності та непідкупності судових органів і негативно впливає на авторитет суду. 
 
Зокрема, суддя без належного обґрунтування не дотримав строки розгляду таких справ           
за ст. 130 КУпАП: 
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Громадська рада доброчесності звертає увагу на те, що навантаження судді чи           
зловживання учасників справи процесуальними правами не можуть вважатися        
обґрунтованим виправданням неодноразового відкладення розгляду справи.  
 
Недотримання строків розгляду справ про адміністративні правопорушення порушує        
конституційне право на судовий захист, гарантоване ст. 55 Конституції України, і           
негативно впливає на ефективність правосуддя та авторитет судової влади. Судді          
повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені         
законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх            
необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. Суди         
можуть проводити розгляд справ на підставі наявних письмових доказів у справі за            
відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки        
безпідставне умисне затягування справи нівелює завдання КУпАП, яким є, зокрема,          
охорона встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання      
правопорушенням, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед       
суспільством. 
 
Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях, зокрема «Юніон Аліментаріа           
Сандерс проти Іспанії», виходить з того, що у випадках, коли поведінка учасників            
судового засідання свідчить про умисний характер їхніх дій, направлений на          
невиправдане затягування процесу чи зловживання своїм процесуальним правом, суд         
має реагувати на вказані випадки законними засобами, щоб не було знівельовано           
ключовий принцип – верховенство права, у тому числі проводити судове засідання за            
відсутності особи, якщо таке затягування може нашкодити справі чи іншим учасникам           
справи. 
 
1.2. Суддя порушував розумні строки і при розгляді інших справ, що призвело до             
необхідності постановлення окремих ухвал Апеляційним судом Львівської області: 
 
● окрема ухвала від 24.10.2011 у справі № 22-ц-3577/11. Відповідно до цієї ухвали,            

позов перебував на розгляді в судді Мусієвського В. Є., який призначив її до             
розгляду на 30.01.2008 і завершив ухваленням рішення аж 12.04.2010; 
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Номер справи Дата складання 
протоколу / дата 
правопорушення 

Розподілено на 
суддю 

Постанова про 
закриття 

провадження 

Пропуск строку 
застосування 

стягнення, к-сть 
днів 

450/3036/17 25.08.2017 06.11.2017 01.12.2017 6 
450/2825/17 12.10.2017  18.10.2017 26.01.2018 14 
450/2909/17 15.10.2017 25.10.2017 26.01.2018 11 
450/3415/17 19.11.2017 06.12.2017 07.03.2018 16 
463/5174/18 31.08.2018 13.11.2018 18.01.2019 49 
450/2964/18 08.09.2018 14.09.2018 01.03.2019 83 
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https://reyestr.court.gov.ua/Review/70688214
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71888591
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71888396
https://reyestr.court.gov.ua/Review/72771238
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79261523
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80219311


● окрема ухвала від 03.07.2012 у справі № 1316/2-841/12, відповідно до якої суддя            
Мусієвський В. Є. майже три роки вирішував питання про відповідність заяви           
вимогам, встановленим ст. 119 ЦПК України. Після цього постановив ухвалу, яка           
була скасована апеляційним судом як незаконна. 

 
2. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в           
особистому житті, наприклад, допускав грубі порушення правил дорожнього        
руху. 

(підпункт 4.1 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
07.12.2016 щодо судді складено протокол про керування автомобілем у стані сп'яніння.           
Постановою Личаківського районного суду м. Львова від 22.02.2016 у справі №           
463/6285/15-п провадження закрито у зв'язку з відсутністю доказів, що суддя дійсно           
керував автомобілем. 
 
Водночас ЗМІ опубліковано відео із записами цієї події та прямою мовою           
поліцейського, який бачив, як автомобіль рухався, а за кермом був саме суддя:  
 
«На пішохідному переході забороняється зупинка транспортних засобів. В той         
момент, коли ми підходили до автомобіля, автомобіль здійснив рух, від'їхав на 10 м і              
зупинився», – пригадує інспектор Богдан Сав'юк. 
 
Тоді ж патрульні і підійшли до автомобіля, увімкнувши камеру. Чоловік на місці водія             
довго не міг знайти документів та зізнався, що вживав алкоголь. Але запевняв, що             
автівкою не кермував. Хоча за час, поки поліцейські йшли до машини, з неї ніхто не               
виходив». 
 
У постанові суду також є посилання на показання патрульного, який складав протокол            
про те, що суддя був за кермом автомобіля, який рухався. Висновок суду про             
відсутність у діях судді складу адміністративного правопорушення базується на         
власній оцінці суду зібраних в адміністративній справі доказів і їх недостатності для            
висновку про наявність правопорушення.  
 
Водночас ця постанова суду не означає, що Громадська рада доброчесності не може            
самостійно оцінити факти з метою кваліфікаційного оцінювання. Така позиція         
базується, зокрема, і на висновках Великої Палати Верховного Суду, яка вже           
неодноразово підтверджувала, що наявність рішення суду про відсутність складу         
адміністративного правопорушення не свідчить про відсутність у цих діях інших видів           
порушень, зокрема дисциплінарного правопорушення (постанови ВП ВС від        
20.05.2020 у справі № 9901/413/19, від 07.05.2020 № 11-59сап20). 
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Рада вважає, що всі факти разом, наявні в постанові та сюжеті журналістів, є             
достатніми для обґрунтованого сумніву в достовірності версії судді щодо вказаних          
подій і висновку про те, що суддя міг керувати автомобілем у стані сп'яніння.  
 
3. Суддя допускав поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу і 
(або) порушення основоположних прав і свобод. 

(підпункт 3.3 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
3.1. Суддя постановив ухвалу від 27.09.2018 у справі № 450/3367/14-ц про усунення            
представника-адвоката сторони від участі у судових засідань. Цією ухвалою суддя          
вирішив: «...усунути представника-адвоката Петрів Н.В. від її участі у судових          
засіданнях по заяві Білозора І.І. про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає             
виконанню, в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства         
«Державний ощадний банк України» до Білозора І.І. про звернення стягнення на           
заставлене майно, запропонувавши Білозору І.І. скористатись послугами іншого        
представника – адвоката». 
 
Свою ухвалу суддя мотивував тим, що адвокат не мала права укладати договір про             
надання правової допомоги, оскільки начебто інтереси осіб, яких вона представляла,          
суперечать одне одному. Це стало єдиною підставою для такого рішення судді: 
 
«Згідно п.7 ч.1 ст.28 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату           
забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов"язаний          
відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або         
адвокатським об"єднанням, у разі, якщо адвокат надає правову допомогу іншій особі,           
інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення          
договору про надання правової допомоги. 
 
Отже, інтереси особи Білозора І.І., який має намір зберегти належне йому майно, та             
особи Тулая О.М., який бажав придбати спірне майно, не можуть співпадати, а тому             
представник – адвокат Петрів Н.В. не мала права укладати з одним із них договір              
(ордер) про надання правової допомоги». 
 
У підсумку адвоката усунуто від цієї справи. Однак ЦПК України не встановлює            
такого інституту, як усунення адвоката, який є представником учасника         
цивільного процесу, від участі у судових засіданнях. Цим суддя очевидно вийшов за            
межі своєї компетенції та ухвалив рішення, яке взагалі не передбачене процесуальним           
законодавством. Це призвело до порушення фундаментального права учасника процесу         
на правову допомогу, а також права адвоката на здійснення професійної діяльності.  
 
Аргументація суду про причини усунення адвоката є більш ніж сумнівною, оскільки           
відповідність дій адвоката інтересам клієнтів визначається в першу чергу самими          
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клієнтами, і якщо вони вважають, що адвокат діє в їхніх інтересах, то в суду мають бути                
особливо переконливі докази, що це не так, які базуються на конкретних фактах.            
Натомість в ухвалі судді Мусієвського В. Є. наведено лише припущення про такий            
конфлікт інтересів, який є «загальноприйнятим явищем у суспільних відносинах». 
 
Своєю чергою особи, яких адвокат представляла, категорично заперечували проти         
такого рішення судді. Про це свідчить факт подачі Білозором І. І. апеляційної скарги на              
вказану ухвалу судді. Ухвалою від 10.12.2018 її повернуто скаржнику у зв'язку з тим, що              
постанова про усунення представника не підлягає оскарженню. 
 
3.2. З ухвали Пустомитівського районного суду Львівської області від 11.06.2020 у           
справі № 450/1681/20 відомо, що 06.06.2020 о 06:20 у кримінальному провадженні №            
12020140270000646 органом досудового розслідування затримано ОСОБА_1 та       
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1          
ст. 121 КК України (заподіяння тяжкого тілесного ушкодження). Підозрюваний свою          
вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, окрім того, його вину           
підтверджували зібрані в кримінальному провадженні докази. 
 
07.06.2020 клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання          
під вартою скеровано на адресу Пустомитівського районного суду Львівської області          
через головне відділення пошти та на електронну пошту суду – inbox@pu.lv.court.gov.ua.           
08.06.2020 працівники Пустомитівського ВП ГУ НП України у Львівській області разом           
з підозрюваним прибули під адміністративну будівлю Пустомитівського районного суду         
Львівської області за адресою: м. Пустомити, вул. Кандиби, 3 з метою розгляду            
зазначеного клопотання, однак приміщення суду було зачинено, чергового працівника         
канцелярії та чергового слідчого судді Мусієвського В. Є. не було, що унеможливило            
розгляд зазначеного клопотання. У зв`язку з цим затриману особу, яка підозрюється у            
вчиненні тяжкого злочину, було звільнено з-під варти. 
 
Надалі суддя створював штучні перешкоди для належного розслідування цього злочину.          
Наведені факти підтверджуються скаргою прокурора Львівської області на суддю до          
ВРП від 10.08.2020 № 504/2/2-3341вих20. 
 
4. Суддя використав свій статус для задоволення своїх інтересів або інтересів           
інших осіб або дозволив своїми діями чи бездіяльністю іншим особам скористатись           
його статусом для отримання незаконних вигод чи безпідставної і несправедливої          
переваги. 
 
Суддя використовував сумнівні способи набуття майна у власність, встановлення         
певних юридичних фактів, ухилення від оподаткування тощо. 

(підпункт 3.11 п. 3, підпункт 4.5 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності           
суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної         
етики, затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
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Відповідно до декларації за 2019 рік, суддя з 23.12.2015 проживає в будинку загальною             
площею 361,20 кв. м у с. Холодновідка Пустомитівського району Львівської області,           
який належить його батьку Мусієвському Євгенію Петровичу. 
 
Батько судді, який також працював суддею в Залізничному районному суді м. Львова,            
набув право власності на цей будинок на підставі рішення Пустомитівського районного           
суду від 15.09.2015 у справі № 450/1672/15-ц. Цим рішенням визнано недійсним           
свідоцтво про право власності на будинок, видане 15.01.2010 на ім'я попереднього           
власника Кушту Вадима Васильовича, і визнано право власності на цей будинок за            
батьком судді. Як можна зрозуміти з рішення, воно вмотивоване тим, що батько судді             
начебто фінансував будівництво в 2007–2008 роках, хоча, відповідно до документів, цей           
будинок зводився протягом березня – грудня 2008 року.  
 
Справа розглянута менше ніж за два місяці, у рішенні немає обґрунтування, на якій             
підставі батько судді фінансував будівництво, чому всі документи були оформлені на           
попереднього власника і чому позов був поданий лише через п'ять років з моменту             
оформлення попередніх документів. Відповідач позов визнав повністю, ніхто зі сторін          
на судові засідання не з'явився – подали заяви про розгляд справи без їхньої участі.              
Тому рішення суду видається сумнівним, а сам спір штучним.  
 
На переконання Ради, завдяки цьому рішенню відбулася фактична купівля-продаж         
будинку без застосування передбаченого законом механізму придбання нерухомості.        
Експерти відносять такі штучні спори до типових схем, які мають ознаки зловживання            
та зазвичай свідчать про узгодженість дій сторін спору та судді з метою отримання             
необхідного судового рішення, як правило, сумнівного з маніпуляцією законодавством. 
 
Важливо відзначити, що справа розглядалася в суді, який на той момент очолював            
Мусієвський В. Є. Як зазначив сам суддя, він практично одразу після ухвалення рішення             
почав проживати в цьому будинку. Окрім того, 07.04.2010 батько судді подарував йому            
земельну ділянку, яка межує з цим будинком й огороджена одним парканом. 10.09.2015            
суддя подарував цю земельну ділянку своїй дочці Мусієвській Марті Володимирівні.          
Суддя, який розглядав справу, не міг не знати, що ця справа стосується родини голови              
суду. Тому є підстави вважати, що таке рішення зумовлене саме впливом статусу голови             
суду.  
 
Звертаємо увагу, що інший будинок у м. Львові, який належить матері судді, площею             
108,2 кв. м також набуто у власність на підставі рішення Личаківського районного суду             
м. Львова від 16.06.2010 у справі № 2-3401/10. 
 
5. Суддя, не перебуваючи на робочому місці (був за кордоном, на навчанні тощо),             
ухвалював судові рішення. 

(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення суддів (кандидатів на посаду судді)           
критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням       
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
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https://public.nazk.gov.ua/declaration/5baa4554-6889-42a9-bdb4-1d25c1cc59bf
https://youtu.be/7CRZJx5G-sM?t=61
https://reyestr.court.gov.ua/Review/51157813
https://dejure.foundation/skhemy-shtuchni-spory
https://youtu.be/7CRZJx5G-sM?t=61
https://reyestr.court.gov.ua/Review/57081187


 
5.1. На с. 38 суддівського досьє наявна копія трудової книжки з інформацією про             
перебування судді у відпустках. Відповідно до неї, суддя перебував у відпустці:  
 

● 27.08.2013 – 07.10.2013, проте в ЄДРСР міститься інформація про два судові           
рішення, ухвалені суддею в цей час: рішення від 31.08.2013 у справі №            
450/1558/13-ц, ухвалене у відкритому судовому засіданні, та ухвала від         
04.10.2013 у справі № 1316/412/2012; 

● 09.09.2015 – 01.10.2015, проте в ЄДРСР є ухвала від 22.09.2015 у справі №             
450/1943/15-ц, провадження № 2/450/1508/15. 

 
5.2. Відповідно до інформації зі с. 204 суддівського досьє, суддя Мусієвський з            
03.11.2014 по 14.11.2014 проходив підвищення кваліфікації в Національній школі         
суддів. Водночас у ЄДРСР міститься інформація про три постанови та одну ухвалу,            
винесені суддею в цей період (http://reyestr.court.gov.ua/Review/41399392,      
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41399395, http://reyestr.court.gov.ua/Review/41545450,  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41545420). 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка може вплинути на оцінювання судді за критеріями доброчесності та          
професійної етики й потребує пояснення судді. 
 
Суддя в судовому порядку вимагав від Пустомитівської міської ради надати йому           
житло, зважаючи на статус судді. Рішенням Галицького районного суду м. Львова від            
30.06.2011 у справі № 2-2088/11 позов судді задоволено та зобов'язано Пустомитівську           
міську раду забезпечити суддю житлом, надавши окрему квартиру загальною площею          
не менше ніж 92 кв. м. 
 
Це рішення не було виконано, оскільки Пустомитівська міська рада стверджувала про           
відсутність можливості виконати рішення суду, і виконавче провадження на виконання          
цього рішення було закінчене 27.06.2013. Однак ухвалою Галицького районного суду          
м. Львова від 03.12.2020 у справі № 2-2088/11 строк для пред'явлення до виконання             
виконавчого листа Галицького районного суду м. Львова від 15.12.2011 № 2-2088/2011           
поновлено, видано дублікат виконавчого листа. 
 
Цей факт викликав зацікавлення та обурення журналістів, які розповіли про статки           
родини Мусієвських, які свідчать, що суддя навряд чи дійсно потребує поліпшення           
житлових умов за кошти бюджету. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/32786676
http://reyestr.court.gov.ua/Review/37873846
http://reyestr.court.gov.ua/Review/51817782
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41399392
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41399395
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41545450
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41545420
https://reyestr.court.gov.ua/Review/17203228
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93318962
https://dilo.net.ua/rozsliduvannya/luxury-life-dity-lvivskyh-suddiv-cholovicha-sprava-musiyevskyh/


Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11 голосами з 15          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 11 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Марчук Антон 
5) Маселко Роман 
6) Моторевська Євгенія 
7) Мєлких Едуард 
8) Остапенко Дмитро 
9) Соколенко Наталія 
10) Шепель Тарас 
11) Якимяк Олег 

 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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