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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області 

Ральця Руслана Васильовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 

  

Проаналізувавши інформацію про суддю Дубенського міськрайонного суду Рівненської 

області Ральця Руслана Васильовича (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, 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) 

 

Суддя систематично та без поважних причин порушував розумні строки розгляду 

окремих справ щодо водіїв, стосовно яких складено протоколи щодо керування 

автомобілями в стані сп’яніння, що призвело до уникнення ними відповідальності за 

тяжкі в очах суспільства порушення у зв'язку із закінченням строків. Наприклад: 

  

1.1. Постановою від 21.11.2017 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Захарчука Валентина Миколайовича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Відповідно до 

постанови, протокол був складений 21.08.2017 та розподілений на суддю 05.09.2017. 

Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах встановленого законом 

строку.  

 

Громадська рада доброчесності звертає увагу, що в майже аналогічній ситуації (див. 

постанову від 15.11.2017) суддя притягнув до адміністративної відповідальності 

Тишкевича Олександра Вікентійовича у справі про адміністративне правопорушення за 

ч. 1 ст. 130 КУпАП, хоча той також не з’явився до суду та, згідно з тією ж постановою, 

у судді не було доказів про отримання повістки останнім. 

 

https://grd.gov.ua/
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1.2. Постановою від 10.09.2018 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Осмоловича Андрія Романовича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Відповідно до 

постанови, протокол був складений 09.06.2018 та розподілений на суддю 13.06.2018. 

Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах встановленого законом 

строку, а постанова ухвалена на наступний день після закінчення строку 

 

1.3. Постановою від 15.08.2018 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Фурсика Дениса Миколайовича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Відповідно до 

постанови, протокол був складений 05.05.2018 та розподілений на суддю 13.06.2018. 

Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах встановленого законом 

строку.  

 

1.4. Постановою від 17.04.2018 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Мартина Юрія Володимировича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Відповідно до 

постанови, протокол був складений 10.01.2018 та розподілений на суддю 30.01.2018. 

Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах встановленого законом 

строку.  

 

1.5. Постановою від 16.03.2018 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Чечелюка Георгія Кузьмича у зв'язку із 

закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Проте відповідно до 

постанови протокол був складений 14.12.2017 та розподілений на суддю 21.12.2017. 

Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах встановленого законом 

строку, а постанова ухвалена через два дні після закінчення строку.  

 

1.6. Постановою від 21.11.2017 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Захарчука Валентина Миколайовича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Відповідно до 

постанови, протокол був складений 21.08.2017 та розподілений на суддю 05.09.2017. 

Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах встановленого законом 

строку. Понад те, у цій ситуації тримісячний строк притягнення до відповідальності не 

закінчився, оскільки перебіг строку починається з наступного дня після події, з якою 

пов'язаний його початок (тобто з 22.08.2017, а закінчитися він мав 21.11.2017 – саме це 

був останній день, коли особу ще можна було притягнути до відповідальності). 

 

1.7. Постановою від 21.08.2017 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП відносно Герасимчука Юрія Руслановича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Проте 

відповідно до постанови протокол був складений 17.04.2017 та розподілений на суддю 

16.05.2017. Тобто у судді було достатньо часу, для розгляду справи у межах 

встановленого законом строку. 
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1.8. Постановою від 21.08.2017 суддя закрив провадження у справі про адміністративне 

правопорушення за ч.1 ст. 130 КУпАП відносно Дкруса Володимира Вікторовича у 

зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Проте 

відповідно до постанови протокол був складений 01.05.2017 та розподілений на суддю 

12.05.2017. Тобто в судді було достатньо часу для розгляду справи в межах 

встановленого законом строку. 

 

2. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх 

обов’язків повідомив недостовірні відомості у декларації доброчесності. 

(підпункт 3.1 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на 

посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених 

рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 

З досьє судді відомо, що інспектором поліції УПП у Рівненській області складено 

постанову від 07.04.2018, якою суддю притягнуто до адміністративної відповідальності 

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП, і 

накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром 425 грн. 

 

Апеляційний суд своєю постановою залишив без задоволення адміністративний позов 

судді про скасування постанови, якою його було визнано винним у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП. 

 

Проте у п. 22 декларації доброчесності за 2018 рік суддя не зазначив цих відомостей. 

 

 

3. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в 

особистому житті, зокрема 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) 

 

З постанови від 05.09.2020 відомо, що відповідно до протоколу про адміністративне 

правопорушення, 15.06.2017 року о 23 год. 50 хв. в м. Дубно по вул. Сурмичі, 13 водій 

ОСОБА_2 керував транспортним засобом Toyota Prado в стані алкогольного сп'яніння. 

Відповідно до сайту судова влада, особа яка притягається є Ралець Р.В.   Дотримуючись 

принципу презумпції невинуватості, закріпленого ст. 62 Конституції України, та 

гарантій права на справедливий судовий розгляд, Громадська рада доброчесності не 

стверджує про вчинення суддею адміністративного правопорушення та протиправних 

дій. Разом з тим, Громадська рада доброчесності здійснює оцінку описаних обставин у 

згаданих вище джерелах інформації у їх сукупності.  

 

Бангалорські принципи поведінки суддів вимагають від суддів бути правдивими та 

сповідувати високі моральні принципи. Суддя не має вдаватися до обману чи 
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шахрайства, він завжди має вести себе гідно та чесно, як у залі суду, так і поза нею. 

Чесність та непідкупність для судді є необхідними. Суддя повинен дбати про те, щоб 

його поведінка була бездоганною під кутом зору стороннього спостерігача (п. 3.1 

Бангалорських принципів поведінки суддів).  

 

На думку Громадської ради доброчесності, той факт, що на суддю не було накладено 

адміністративне стягнення не впливає на факт допущення поведінки, що підриває 

авторитет правосуддя. 

 

 

Координатор 

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 



Протокол 

електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 

 

15.12.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 10-ма голосами з 15 

голосів членів Ради.  

 

У голосуванні взяли участь 10 членів: 

1) Валько Вадим 

2) Воробйов Євген 

3) Куйбіда Роман 

4) Маселко Роман 

5) Мелких Едуард 

6) Остапенко Дмитро 

7) Соколенко Наталія 

8) Шепель Тарас 

9) Жернаков Михайло 

10) Яким’як Олег 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 

 

 


