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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Кіровоградського окружного адміністративного суду  
Сагуна Андрія Васильовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Кіровоградського окружного      
адміністративного суду Сагуна Андрія Васильовича (далі – суддя), Громадська рада          
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 

1. Суддя ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами. 

(підпункт 1.8 п.1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду          
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

У листопаді 2013 року суддя обмежив проведення мирного зібрання  у м. Кіровограді.  

Так, 25.11.2013 суддя задовольнив позов виконавчого комітету Кіровоградської міської         
ради та заборонив Кіровоградському міському осередку партії “Батьківщина”        
встановлювати намети, кіоски, навіси, павільйони та інші малі архітектурні форми на           
площі Кірова та на площі перед Кіровоградською міською радою в період з 26.11.2013             
по 31.12.2013. 

Примітно, що суддя відкрив провадження у справі 25.11.2013, та призначив її до            
розгляду на 23.00 того ж дня. У такий же спосіб діяли інші судді, які забороняли               
проведення мирних зібрань у різних містах України.  

Своє рішення суддя мотивував, зокрема, тим, що “розміщення інформаційних         
наметів... може створити реальну небезпеку порушення громадського порядку, яке         
виявляється в порушенні нормального руху транспортних засобів, ймовірності        
створення загрози здоров'ю людей.  

Також, проведення зазначених заходів, у формі інформаційних наметів, чи інших          
засобів (кіоски, навіси, павільйони та інші малі архітектурні форми), в безпосередній           
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близькості від будівель у яких розміщені органи влади, створюють потенційну загрозу           
нормальному режиму роботи органів влади, зокрема Кіровоградської міської ради”.  

Таким чином, суддя ухвалив рішення, яким свавільно обмежив права осіб на           
проведення мирних зібрань під час подій Революції Гідності.  

16.12.2014 заступник прокурора Кіровоградської області Є. Здоренко звернувся до         
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі          
також - ТСК) із заявою про проведення спеціальної перевірки стосовно судді           
Кіровоградського окружного адміністративного суду Сагуна Андрія Васильовича       
відповідно до Закону України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні”.            
ТСК не встигла провести перевірку, і передала матеріали до Вищої ради правосуддя            
(далі - ВРП). 

27.09.2016 ВРП відмовилась притягувати суддю до відповідальності, оскільки не         
встановила “фактів, які б свідчили про грубу недбалість чи навмисне порушення           
закону суддею Сагуном А.В. під час розгляду судової справи та прийняття судового            
рішення і, як наслідок, порушення суддею присяги”. Водночас, ВРП встановлювала          
наявність порушень в діях суддів, які ухвалювали аналогічні рішення за подібних           
обставин зі схожим смотивуванням (наприклад, рішення ВРП щодо судді         
Чернігівського окружного адміністративного суду Зайця О. В., судді Вінницького         
апеляційного адміністративного суду Сапальової Т. В.).  

У листопаді 2013 року судді масово забороняли чи обмежували мирні зібрання під час             
Революції Гідності. Рішення містили одні і ті ж мотиви - несвоєчасне повідомлення,            
порушення безпеки руху транспорту і створення загрози життю людей,         
перешкоджання роботі органів влади, проведення новорічних заходів. Усі ці мотиви          
викладені і у рішенні судді Кіровоградського окружного адміністративного суду         
Сагуна А. В.  

Викладене дає підстави для висновку про те, що обмежуючи право на проведення            
мирного зібрання суддя порушив принцип незалежності.  

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і справедливості, прикладом чесності. Така поведінка судді підриває         
упевненість громадян у справедливості судової системи.  

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку її співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки          
Комісія призначила її у строк, що унеможливив таку комунікацію. Громадська рада           
доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть. 
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На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики.  

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

06.05.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 10-ма голосами з 19          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 10  членів: 

1) Валько Вадим 
2) Жернаков Михайло 
3) Кулібаба Андрій 
4) Марчук Антон 
5) Маселко Роман 
6) Мєлких Едуард 
7) Смалюк Роман 
8) Соколенко Наталя 
9) Стригун Дмитро 
10) Чижик Галина 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 
 
 

 

 

 

 


