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Укратни

I1. Освiта, науковий ступiнь та iншi квафлiфiкацП
1997-2004 рр. - юридичний факультет Ки'iвського Нацiонального Унiеерситету iменi Тараса
Шевченка, магiстр права
2001-2002 рр. -Унiреситет м.Терамо (lталiя}, LL.M. - Master of Law, University of Teramo
1I!. Професiйна дiяльнfсть

А) судова дiляльнiсть - адвокат в кримiнальних справах (починаючи з жовтня 2007 року);
представництво клiентiв в ЕСПЛ тощо.
Б) несудова юридична дiяльнiсть: - надання юридичних конС)Ч!ьтацiй фiзичним та юридичним
\

особам по захисту "ix прав та iнтересiв тощо (починаючи з 1999 року по вересень 2007), з

жовгня

2007 - працюю адвокатом (приватна практика), а саме:
17.11.2003 - 30.04.2004 - юрист в UNDP I UNHCR Kyiv - прашвник Секретарiату Сьодеркопiнського
процесу (надання правових консультацiй (висновкiв тощо) та розробка рекомендацiй для реформ в
сфер! мiграцii', мiграцiйноrо права тощо) (5 мiсяцiв}
Сiчень 2004 - березень 2005 року - юрист БФ «Асперн» (15 мiсяцiв) - окрiм роботи юриста
Благодiйноrо Фонду, запустив проект Street Law, де викладав пiдлiткам базовий курс з прав людини
щосуботи nротягом майже року (вул.Новодарницька, 26 м. Ки"iв)

Квiтень 2005 - лиnень 2006 - юрисконсулы Нафтово'i Страховог компанП «Трансмапстраль»
(при НАК Нафтогаэй-. правове забезпечення роботи страховот компанП, яка займалася всiма видами
страхування, окрiм life insurance (16 мiсяцiв}
Вересень 2006 - лютий 2007 - юрисконсулы ПП «Галичинабуд» (5,5 рок'в) - правове
супроводження роботи будiвельноI комnанi'i, що займалася житловим будiвництвом в столиц]
Вересень 2008 - листопад 2008- юрисконсульт ЗАТ <<КиТвсоцбуд» (2,5 мiсяцfв)

Березень - лилень 2007 - голова iнiцiативноi' групи юриспв по запуску роботи першат приватно-С
американо-iзраТльско'i Лiкарнf Сучасно'i Онколопчно] Допомоrи «ЛIСОД» (в с.Плюти, конча-заспа) запуск роботи лiнарнi сучасног онкологiчно'i допомоги
З 18.10.2007 - адвокат, приватна практика
СТАЖУВАННЯ\ОБМIН ДОСВIДОМ\:
10-14

гравия 2015 року- м.Страсбург, тренiнr для адвокапв, що nрацюють з ЕСПЛ, орган'вований

вiдомим адвокатом укра'iнського походження Картиною Москаленко та EHRAC (London)
20.11.2010- 11.12.2010 - США, обмiн досвiдом
noлiцiI, тюремно'i системи тоща

в галузi роботи правовахисниктв, роботи судiв,

·- . -- ·- ·

----·---· -----------

..... -·---·-· -------·- . - ----

19-26 вересня 2009 року- м.Страсбург, тренiнг для адвокатiв, що працюють з
вiдомим адвокатом украi"нського походження Карiнною Москаленко

еспл, органiзований

***
Маю досвiд викладання правових дисциплiн: працював в найстарiшому в Киевi приватному
медучилищi, що на Х.Шоссе, 121 до Майдану, викладав медичне право i права пацiента тоща;
викладав також бiльше пiвроку курсантам новоствореноТ патрульно] полiцП Укра"iни предмет
«Правовi пiдстави затримання» тощо.
В} неюридична професiйна дiяльнiсть - вiдсутня.
IV. Дiяльнiсть та досвiд роботи у галузi захисту прав людини
Захистом прав людину займаюсь ще з часiв роботи волонтером в юридичнiй клiнiцi при АсоцiацП
Студентiв Правникiв юридичного факультету Ки'iвського Нацiонального Унiверситету iменi Тараса
Шевченка (з осенi 1998 року по 2001 роки включно). Нещодавно отримав рiшення €СПЛ по першiй
моТй судовiй цивiльнiй справ! Лихопоенко (вул.Бiлоруська). П»ятнадцять рокiв судiв аби захистити
право люди ни на приватну власнiсть i справедливий суд.
До 2004 року займався переважно захистом прав людини просто як юрист, помiчник адвоката.
Найбiльш гучнi справи в яких менi довелося попрацювати: справа Юрiя Мосеенкова, справа Евгенiя
Новiцького. Так народився правозахисний проект «Вбивцi, якi не вбивали» - координатором якого
явля€ться Ваш покiрний слуга. Це проект, який об>>едНУ€ юристiв\правозахисникiв, журналiстiв,
адвокатiв тощо i спрямований на звiльнення з мiсць несвободи свавiльно або безпiдставно
заарештованих\затриманих та\або притягнутих до кримiнально'i вiдповiдальностi осiб, якi стали
жертвою правового свавiлля.
3 2013 року в рамках проекту «Вбивш, якi не вбивали» намага€мось звiльнити з тюрми
несправедливо засудженого тракториста Миколу СЛИВОЦЬКОГО {м.Воэнесенськ, Микола'iвська
область), я кий був эасуджений за злочин серiйного вбивцi - Таборовського манiяка (с.Таборовка)
Cepriя Кравченка. Наприкiнцi 2003 року тракторист Микола СЛИВОЦЬКИЙ був незаконно
затриманий, його катували, вибили зiэнання пiд тортурами у вчиненнi вбивства, якого вiн не
скоював, хлопця тримали 120 (сто двадцять дiб) в пiдвалi РОВД в м.Вознесенськ на Микола'iвщинi.
Далi вiн був на пiдставi «явок» засуджений до довiчного позбавлення волi. Вiдбув вже понад 15
(п»ятнадцять) рокiв в тюрмi, за злочин, якого не вчиняв. Нинi робимо все можливе аби хлоnця
вигягти з тюрми. Тим часом донька тракториста виросла без тата - сиротою. Нiхто з мiлiцiонерiв,
прокурорiв, судей - якi фальсифiкували справу проти Сливоцького - не понесли заслуженого
покарання i не були звльненi зi свотх посад. Тотальна корупцiя, кумовство, тотальна безкарнiсть. Це
те, що вбива€ УкраТну i П шанс на краще майбутне. Це одна з причин, чому люди виi'жджають з
кра'iни. Вiдсутнiсть справедливого правосудця - це бiда нинiшньоТ Укра'iни. 1 щось з цим треба
робити негайно.
3 березня 2014 року очолив проект «Prisoners of War UA Project» (ссВ'язнi вiйни»),_в рамках якого
родинам полонених, безвiсти зниклих та загиблих в зонi збройного конфлiкту на Сходi Укра'iни
надавалась безкоштовна правова допомога. За п'ягь рокiв роботи юристи «Prisoners of War UA
Project» супроводжували юридично звiльнення понад l00·нi (сотнi) вiйськовополонених тоща. Було
подано понад 200 скарг проти РФ - до Европейського суду з прав людини, якi були розглянутi
невiдкладно в порядку правила 39 Регламенту Суду та знаходяться на стадП комунiкацП тощо.
«Prisoners of War UA Project)) спiвпрацював з iноземними адвокатами, зокрема з EHRAC (London),
правозахисниками з iнших краТн, що зазнали arpeci'i з боку сусiднiх держав.

V. lнша дiяльнiсть, у тому числi публiчна
Не займаю жодних посад у полiтичних парпях та рухах тоще.

VI. Дiяльнiсть в iнших сферах:
Журналiстика {як хоббi) - Позаштатний кореспондент газети «Правдошукач» (м.Ки"iв) з 2013 року.

VII. Публiкацii та iншi роботи
lнодi роблю розслiдування в сферi корупцП держорган!в, Наприклад, е публiкацiя, яка стала
результатом

нашого

спiльного

з

Олексiем

Кутеповим

журналiстського

розслiдування:

«Ск.льки коштуе стати суддею>» (опублiкована на ЦенЗорНетi та iнших iнтернет ресурсах) - ще до.
Майдану.
VIH. Знання мов
Англiйська - читаю - вiдмiнно, пишу - вlдмiнно,
(TOEFL сертифiкат додаю).

розумiю - вiдмiнно, розмовляю - добре.

Французька - читаю - добре, пишу -задовiльно, розумiю- задовiльно, розмовляю - задоыльно.
Росiйська - читаю - вiдмiнно, пишу- вiдмiнно, розумiю...:. вiдмiнно, розмовляю - вiдмiнно.
Укра'iнська - читаю- вiдмiнн6'лпишу- вiдмiнно, розумiю - вiдмiнно, розмовляю - вiдмiнно.
lталiйська - читаю - добре, пишу -задовiльно, розумiю- задовiльно, розмовляю -задовiльно.
Санскрит - читаю - добре, пишу - вадов'льно, розумiю - вадовшьно, розмовляю - аадовшьно.

!Х. Пiдтверджую свiй намiр пройти [нтенсивн' мовнi курси
обрання мене сумею €вроnейського суду з прав людини.

на

початку строку nовноважень у разi

Х. Jнша важлива iнформацiя.
Сiмейний

статус:

Займаюсь фехтуванням (на шаблi). Люблю подорожувати, походи в гори тощо. Люблю читати
фантастику. Люблю iсторiю, мистецтво, кiно.
XI. Пiдтверджую, що я буду постiйно проживати в Страсбурзi у разi обрання сумею €вропейського
суду з прав людини вiд Укра'iни.
Даю згоду на обробку мотх персональних даних.
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МОТИВАЦIЙНИЙ ЛИСТ
Кандидата на посаду суддi €вропейського суду з прав людиви
Веремцнка Олега Iгоровича
Шановнi добродй,
Дiзнавшись про оголошення конкурсного вiдбору на посаду суддi
€вропейського суду з прав людини вiд Украiни 2021, я вирiшив податись.
Hi для кого не секрет, що сьогоднi Украiна на кiлька десятилiть вщстае вiд
розвинутих краш, коли йдеться про дотримання принципу верховенства права та
мiжнародних стандартiв прав людини. В даний час Украiна виборюс реальну, а не
декларативну незалежнiсть в надзвичайно важких умовах збройноi агресй
Росiйськоi Федерацй, для того щоб в кiнцевому пiдсумку стати на одному рiвнi з
будь-якою iншою европейською державою.
Сьогоднi, коли заходить мова про верховенство права чи справедливий суд,
то в уявi постае не Верховний Суд Украiни, а €вропейський суд з прав людини.
Так склалося, що справедливоi сатисфакцй украiнцi добивакпъся саме у
Страсбурзi, а не в украiнських судах.
'
На момент оголошення конкурсу на посаду суддi €вропейського суду з прав
людини 2021, я маю понад двадцятирiчний досвiд роботи в галузi права на рiзних
посадах, досвiд викладання правових дисциплiн (лекцй для працiвникiв полiцii,
медичне право, iн), ведения переговорiв про звiльнення заручникiв,
вiйськовополонених, досвiд правозахисноi та журналiстськоi дiяльностi.
Спецiалiзуюся в цивiльному правi, кримiнальному правi та процесi, захистi в
€вропейському судi з прав людини (статтi 2, 3, 5, 6, 8 Конвенцй).
3 осенi 2007 року я займаюся незалежною адвокатською дiяльнiстю,
захищаючи кшенпв вiд свавiлля держави в нацiональних судах та €вропейському
суш з прав людини.
Протягом десяти рокiв здiйснюю координацiю проекту «Вбивш, якi не
вбивали», який бореться за звiльнення незаконно засуджених осiб, що · були
несправедливо обвинуваченi в результатi застосування недозволених методiв
слiдства правоохоронними органами, безniдставного звинувачення прокуратурою та
суддями.
3 березня 2014 року очолив проект «Prisoners of War UA Project» («В'язнi
вiйни») в рамках якого родинам полонених, безвiсти зниклих та загиблих в зонi
збройного конфлiкту на сходi Украiни надаетъся безкоштовна правова допомога.
За п'ять рокiв роботи юристи «Prisoners of War UA Project» супроводжували
юридично звiльнення понад 100-нi (сотнi) полонених. Було подано понад 200 скарг
проти РФ - до €вропейського суду з прав людинн, якi були розглянутi невiдкладно
в порядку правила 39 Регламенту Суду та знаходяться на стадй комунiкацii".
«Prisoners of War UA Project» шдтримус розгалужену систему контактiв з
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iноземними адвокатами, правозахисниками з iнших краш, що зазнали агресй з боку
РФ.
Як адвокат та громадянин зацiкавлений у змiцненнi внутрiшньо1 правовот
системи держави, що зробить i"i ефективною, потужною, незалежною та

самодостатньою.
Основаною метою для мене завжди була i залишаетъся боротьба зi свавiллям
правоохоронних органiв по вiдношенню до людини, що сам на сам зiткнулася iз
беззакониям держави. Головним стимулом вважаю впровадження принципу
верховенства права, змщнення поваги держави до прав людини.
За часи роботи адвокатом з представництва iнтересiв кшенпв у судах
переконався, що правова система УкраУни далека вiд iдеалiв верховенства права та
правовог держави.
На мою думку в украшських реалiях першочерговим завданням е повернення
довiри суспiльства до влади, зокрема до правоохоронних органiв та вiдновлення
авторитету судовог системи в питаннях моралi, чесностi, непiдкупностi,
принциповостi. Це - запорука сталого демократичного розвитку держави. Тому,
допоки цього.не сталося громадяни Украши, будуть шукаюти справедливостi в
Свропейському'· судi з прав людини.
Перевага €вропейського суду з прав людини, полягае в тому, що його
прецедентна практика завжди знаходиться на стику мiжнародного та нацiонального
права, спiввiдносячи мiжнароднi стандарти та вимоги з однiеУ сторони, та
можливостi i потенцiал нацiональноУ правовоi' системи - з iншоУ. Вирiшуючи справи,
Свропейський суд з прав людини постiйно проводить монiторинг та аналiз
нацiонального законодавства та вiдповiдних мiжнародних правових стандартiв i
принцишв, намагаючись, таким чином в своi'х рiшеннях спрямувати законодавчi та
судовi зусилля конкретноi' держави на ефективне усунення порушення прав людини,
гарантованих Конвеншсю, вирiшення юридичних колiзiй та прогалин в правовiй
системi краi'ни.
Таким чином, для мене стати суддею €вропейського суду з прав людини - це
шанс вплинути на якiсну змiну правовог системи Украши, створюючи прецедентну
практику Суду для всiх краш-члешв Ради Свропи. Вважаю, що для обрання суддею
€вропейського суду з прав людини я маю достатньо досвiду i багато сил для того,
щоб покласти все на користь формування мiжнародних стандартiв прав людини та
розбудовi Украi'ни як правовог держави.
Стати суддею Свропейського суду. з прав людини - це велика довiра та
вiдповiдальнiсть з боку суспiльства та держави, яка мене делегус, i я зобов'язуюся
гiдно виправдати всi очiкування на цiй Високiй посадi.

