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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Садгірського районного суду м. Чернівці 

Тріски Андрія Івановича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Садгірського районного суду м. Чернівці         
Тріску Андрія Івановича (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила           
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям          
доброчесності та професійної етики. 

1. Суддя безпідставно не вказав у декларації майно, яке перебуває у його            
користуванні чи власності. 

(підпункт 4.6 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Суддя систематично подавав неправдиві та/або неповні відомості у своїх майнових          
деклараціях:  

- у декларації за 2018 рік суддя не вказав жодного об’єкта нерухомого майна,            
придатного для проживання, і лише згодом подав уточнену декларацію, в якій           
вказав про право користування квартирою загальною площею 112,9 кв.м, яке в           
нього виникли нібито з з 01.01.2018. Натомість у декларації за 2017 рік суддя             
вказав, що набув право користування цією квартирою 31.12.2016; 

- у деклараціях за 2012-2015 роки суддя не вказував жодного об’єкта нерухомого           
майна, придатного для проживання судді та членів його сім’ї; 

- у деклараціях за 2015-2018 роки суддя задекларував право користування         
мотоциклом Harley-Davidson 1990 року випуску. У декларації за 2015 рік суддя           
вказав, що таке право користування він набув нібито 01.01.2015. Інформація про           
таке право користування відсутня в паперовій декларацій судді за 2015 рік. У            
деклараціях за 2016-2018 роки датою набуття права користування мотоциклом         
суддя вказав 31.12.2016. Однак у декларації кандидата на посаду за 2015 рік            
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суддя вказав, що набув право користування цим мотоциклом 16.04.1996, проте          
не декларував таке право користування щонайменше у деклараціях за 2012-2014          
роки;  

- у декларації за 2012 рік суддя вказав, що членами його сім’ї є дружина і дочка               
(2008 р.н.), однак не вказав дочку у декларації за 2013 рік; 

- у деклараціях за 2012, 2015-2018 роки суддя декларував корпоративні права у           
ТОВ “МЕДТЕХНІКА лтд”. Відповідно до Єдиного державного реєстру        
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань це        
товариство було зареєстровано 28.07.1994. Однак суддя не декларував свої         
корпоративні права у деклараціях за 2013-2015 (паперова) роки. Крім того,          
відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” особи, які є            
власниками акцій, зобов’язані передати такі акції в управління незалежній         
третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження          
такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації         
прав, які з них виникають) на час перебування на посаді судді. Таким чином,             
суддя має право володіти корпоративними правами, однак повинен передати їх          
в управління незалежній третій особі. Тож під час співбесіди з суддю потрібно            
з’ясувати, чи здійснив він таку передачу;  

- у деклараціях за 2014-2018 роки суддя задекларував право користування авто          
Lexus GS 2005 року випуску, яке він набув 13.06.2013. Однак суддя не вказав це              
авто у декларації за 2013 рік.  

Також суддя невчасно подав декларацію за 2016 рік, нібито через збої в роботі реєстру.              
Постановою Новоселицького районного суду Чернівецької області від 15.08.2017        
провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо судді було закрито.  

Викладене вказує на те, що суддя умисно або внаслідок очевидної недбалості допускав            
численні порушення правил декларування.  

2. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності та в           
особистому житті, зокрема, допускав грубі порушення правил дорожнього руху         
тощо. 

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

За даними досьє та інформацією з відкритих джерел, суддя щонайменше тричі був            
спійманий правоохоронцями за порушення правил дорожнього руху. Так, у жовтні          
2016 року суддю затримали патрульні поліцейські за те, що він припаркував           
автомобіль в недозволеному місці. Під час складення протоколу поліцейські         
відзначили, що суддя нібито перебував в стані алкогольного сп’яніння. Однак суддя           
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відмовився пройти тест на стан сп’яніння, натомість “попросив погрітись в сусідньому           
ресторані”, після чого втік. Під час спілкування з журналістами суддя підтвердив, що            
мало місце затримання, після чого він вирішив “зігрітись у ресторані”, однак           
заперечував факт того, що втік від правоохоронців. Крім того, він стверджував, що тоді             
перебував на стаціонарному лікуванні в закладі охороні здоров’я через захворювання          
печінки, а тому не міг вживати алкогольні напої.  

Через рік, у грудні 2017 року, суддя був затриманий за кермом автомобіля Volkswagen             
Polo, щодо нього був складений протокол через відсутність поліса страхування.          
Примітно, що автомобіль належить матері судді, Трісці Галина Павлівні, однак суддя           
не задекларував користування цим автомобілем у декларації за 2017 рік.  

У липні 2018 року суддя був вчергове затриманий патрульними за порушення правил            
дорожнього руху. Цього разу він знову відмовився пройти медичне обстеження. Це           
підтверджується також відеозаписом з камери патрульного, доступним у відкритих         
джерелах. З відеозапису можна дійти обґрунтованого припущення про те, що суддя під            
час спілкування з поліцейськими перебував у стані алкогольного сп’яніння.  

Крім того, суддя також нібито допускав неетичне спілкування зі своєю знайомою,           
через що вона викликала поліцію. Це підтверджується інформацією, що міститься у           
досьє судді (інформація про події квітня 2015 року). 

3. Суддя допускав поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу 

(підпункт 3.9 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

В анкеті від 26.09.2016 суддя заперечив, що проти нього порушувались будь-які           
кримінальні провадження. Це не відповідає дійсності, оскільки 02.03.2015 було         
зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.                   
382 Кримінального кодексу України (за фактами службового підроблення, умисного         
невиконання судового рішення та постановлення суддею завідомо неправосудних        
рішень). Про це сам суддя зазначив у своїй анкеті 18.05.2018.  

На момент заповнення анкети у вересні 2016 року суддя не міг не знати про це               
кримінальне провадження, адже ще у 2015 році у його кабінеті проводився обшук,            
внаслідок чого було вилучено комп’ютер судді. Відсутністю комп’ютера суддя,         
зокрема, пояснював несвоєчасність подання декларації за 2016 рік.  

За інформацією прокуратури Чернівецької області, в 2013-2014 роках суддя виніс          
постанови у п’яти справах про адміністративні правопорушення, в яких нібито вказав           
завідомо неправдиві для нього відомості про присутність осіб в судовому засіданні а            
визнання ними вини. Досудовим розслідуванням натомість було встановлено, що         
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особи, щодо яких суддя ухвалював рішення, в цей час не перебували на території             
України.  

Також суддя у цивільній справі №726/2306/15-ц постановив ухвалу про визнання          
мирової угоди між сторонами, відповідно до якої “за позивачем ОСОБА-1 визнано           
право власності на заставлене майно згідно договору застави від 24 червня 2008 року             
– транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 110”. Однак згодом особа, яка не була            
стороною у мировій угоді, подала апеляційну скаргу, вказавши на те, що об’єкт застави             
належить їй. Апеляційний суд Чернівецької області 10.03.2016 скасував ухвалу судді,          
встановивши, зокрема, що за наслідками визнання мирової угоди за запропонованими          
сторонами умовами суддя порушив норми процесуального права та права осіб, які не            
брали участі у справі, та фактично без рішення суду визнав право власності на майно              
за іншою особою. 

Крім того, суд апеляційної інстанції постановив окрему ухвалу за результатами          
розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції від 10 грудня 2015 року, в              
якій зазначив, що суддею Садгірського районного суду міста Чернівців Тріскою А.І.           
допущені процесуальні порушення, які призвели до постановлення незаконної ухвали. 

19.01.2019 Вища рада правосуддя на підставі цієї окремої ухвали Апеляційного суду           
Чернівецької області притягла суддю до дисциплінарної відповідальності. Крім того,         
обставини постановлення суддею цієї ухвали є предметом розслідування у         
кримінальному провадженні щодо судді.  

Викладене щонайменше підтверджує факти істотного порушення правил процесу        
суддею.  

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь,          
оскільки не отримала контактних даних від судді.  

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

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) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

08.10.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 14  членів: 

1) Валько Вадим 
2) Жернаков Михайло 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Мєлких Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Савчук Андрій 
10) Середа Максим 
11) Соколенко Наталя 
12) Стригун Дмитро 
13) Чижик Галина 
14) Шепель Тарас 

 

 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 
 


