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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Заводського районного судді міста Запоріжжя 

Ретинської Юлії  Ігорівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Заводського районного судді міста Запоріжжя         
Ретинську Юлію Ігорівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила          
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям          
доброчесності та професійної етики. 
  
Суддя допускала вочевидь недбале оформлення документів (рішень, ухвал чи         
інших документів, пов’язаних із здійсненням суддею професійної діяльності). 
(підпункт 6.1 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Протягом 2012-2013 років суддя ухвалила не менше 100 рішень російською мовою,           
розглядаючи справи за Кримінальним процесуальним кодексом України 1960 року, у          
період з 10.08.2012. Приклади таких рішень: 

- постанова у кримінальній справі № 0809/5-15/11 від  16.06.2014, 
- вирок у кримінальній справі № 332/345/13 від 25.11.2013, 
- вирок у кримінальній справі № 332/663/13 від 06.11.2013, 
- вирок у кримінальній справі № 0809/5976/2012 від 25.03.2013, 
- вирок у кримінальній справі № 0809/4433/2012 від 08.07.2013. 

 
Однак 10.08.2012 набрала чинності нова редакція статті 19 цього Кодексу, яка           
однозначно виключила можливість застосування російської мови у судових        
документах: “Мова, якою здійснюється провадження в кримінальних справах,        
визначається статтею 15 Закону України "Про засади державної мовної політики".          
Стаття 15 Закону стосувалася мови досудового розслідування та прокурорського         
нагляду. Водночас згідно зі статтею 10 Конституції України, рішення Конституційного          
Суду України від 14.12.1999 № 10-рп/99 (справа про застосування української мови),           
ст. 14 чинного тоді Закону “Про засади державної мовної політики” акти органів            
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державної влади, включаючи судові документи, складаються державною мовою.        
28.02.2018 Закон “Про засади державної мовної політики” втратив чинність внаслідок          
визнання його неконституційним. Таким чином, українське законодавство не давало і          
не дає жодних підстав для використання російської мови у складанні судових рішень. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікації комісії суддів України інформацію, яка         
може вплинути на оцінку судді за показниками доброчесності та професійної          
етики і потребує пояснення судді. 
 
Відповідно до суддівського досьє (с. 81) суддя Ретинська Ю.І.: 
 
- 14.09.2012 проходила періодичне навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на           
семінарі “Судове провадження з перегляду судових рішень за новим Кримінальним          
процесуальним кодексом України” у м. Запоріжжя (інформація про кількість         
академічних годин відсутня). Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру          
судових рішень, 14.09.2012 суддя ухвалила: 

- заочне рішення у справі № 0809/4699/2012 , 
- заочне рішення у справі № 0809/4713/2012 , 
- заочне рішення у справі № 0809/4683/2012 , 
- заочне рішення у справі №  0809/4702/2012 , 
- заочне рішення у справі № 0809/4691/2012 , 
- рішення у справі № 0809/4689/2012 , 
- ухвалу про відкриття провадження у справі № 0809/5094/2012.  

 
- 26.10.2012 проходила періодичне навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на           
семінарі “Особливості розгляду кримінальних справ відповідно до нового Кримінально         
процесуального кодексу України” у м. Запоріжжя (інформація про кількість         
академічних годин відсутня). Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру          
судових рішень, 26.10.2012 суддя прийняла: 

- постанову у справі про адміністративні правопорушення №0809/5912/2012,  
- постанову у справі №0809/4568/2012,  
- ухвалу про повернення адміністративного позову у справі №  0809/5914/2012, 
- ухвалу про відкриття провадження у справі № 0809/5537/2012  

та інші судові рішення. 
 
- 06.12.2012 проходила періодичне навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на           
семінарі “Підвищення обізнаності суддів та прокурорів щодо застосування покарань,         
альтернативних ув’язненню” у м. Дніпрі (інформація про кількість академічних годин          
відсутня). Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень,          
06.12.2012 суддя прийняла постанову у справі про адміністративне правопорушення         
№ 0809/6713/2012.  
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- 26.02.2013 проходила періодичне навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на           
семінарі “Правовий статус слідчого судді за новим Кримінально процесуальним         
кодексом України” у м. Запоріжжя (інформація про кількість академічних годин          
відсутня). Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень,          
26.02.2013  суддя прийняла: 

- постанову у справі про адміністративне правопорушення №: 332/725/13,  
- ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання         

у справі № 332/776/13. 
 
- 18.12.2013 проходила періодичне навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на           
семінарі у м. Дніпрі (інформація про кількість академічних годин відсутня). Згідно з            
інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, 18.12.2013 суддя         
постановила: 

- ухвалу про залишення заяви без руху у справі №  332/6611/13-ц, 
- ухвалу про повернення позовної заяви № 332/6044/13-ц. 

 
Потребує пояснення судді можливість одночасного перебування на навчанні та         
ухвалення вказаних рішень. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування 

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

01.10.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 14 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Маселко Роман 
7) Моторевська Євгенія 
8) Мєлких Єдуард 
9) Остапенко Дмитро 
10) Середа Максим 
11) Стригун Дмитро 
12) Соколенко Наталія 
13) Чижик Галина 
14) Яким'як Олег 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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