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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Гулієва Мирослава Іванівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 60,5
Загальний результат іспиту – 137
ВИБУЛА З КОНКУРСУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана Франка.

Кар’єра:
2008 – т.ч. – суддя Франківського районного суду міста Львова (з 2013 року обрана на посаду судді безстроково);
2006-2008 – помічник голови Франківського районного суду м.Львова;
2005-2006 – помічник судді Франківського районного суду м.Львова;
1992-2005 – консультант Франківського районного суду м.Львова;
1986-1992 – завідуюча канцелярією Радянського (Франківського) районного народного суду м.Львова.;
1983-1986 – секретар судових засідань Радянського районного народного суду м.Львова.;
1982-1983 – завгосп Радянського районного народного суду м.Львова.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:
1. Поліщак Ірина Расімівна (дочка) – 2014 по т.ч. адвокат юридичної колегії Галицького району м. Львова.

Офіційні документи щодо кандидата:

Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя “Про відмову у притягненні до дисциплінарної
відповідальності суддів Франківського районного суду міста Львова Мартинишин М.О., Мартьянової С.М., Гулієвої М.І.”
Додаткова інформація
Інша інформація:
Як повідомляє сайт “НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ” суддя Гулієва ухвалила рішення про часткове задоволення позову Василя
Пісного, заступника начальника управління «К» Служби безпеки України, який просив про стягнення з журналістів 100
тис. грн моральної шкоди за свої страждання та видалити з сайтів «Наші гроші. Львів» і ZAXID.NET розслідування про
себе. У результаті було задоволено лише вимоги щодо спростування інформації.

