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Curriculum vitae of ZINCHENKO ANDRII (Ukraine) as а candidate seeking election to the
European Court of Human Rights
1. Personal details
Name, forename: ZINCHENKO ANDR/1. Sex:

A3 Date and place of Ьirth:

Ukraine.

Nationality/ies: Ukrainian.
дб9 Education and academic and other qualifications

4) : i 6Magister degree in PuЫic Administration (МРА). National academy for puЬlic administration under
The President of Ukraine.
4) : 4 6 Magister degree in History. V.O. Sukhomlynsky National University of Mykolaiv, Ukraine.
4) ) h -Doctor of Philosophy (PhD Economics) degree. lnstitute of market proЫems and economic &
ecological research, NationaJ Academy of Sciences, Ukraine.
4) ) f 6 Magister degree in Law. Luhansk State University of lnternal Affairs, Ukraine.
4) )  6 Magister degree in Accounting and audit. Odessa National University, Ukraine.
111. Relevant professional activities

а. Description ofjudicia! activities
did not work in court system.

Ь. Description of non-judicia! !ega/ activities
4) ) f 6 up to present time 04) 4: 1D lawyer (license since 4) ) f 1 3
4) )  64) ) f 6jurist in prJvate business.
с. Description af nan-legal professianal activities
4) ) + up to pres~nt time - National.Shipbuilding University (Ukraine), sub-faculty of finances, Associate
Professor. (Adult learning, evaluation methodo/ogy, educational testing and measurement, and educational
computer/media/technology а pplications).

4) : 4 up to present time - My!<olaiv National Agrarian University (Ukraine), sub-faculty of economic theoi:y
and sociaJ sciences, Associate Professor. (Adult learning, evaluation methodology, educational testing and
measurement, and educational computer/media/technology applications).

4) : ) 64) :  6 Mykolaiv state administration (Ukraine), Deputy Head of Education and science management.
(Government management of regional education and vocational education system. Education finance
government management. Represeлtation in court. Civif servant.)
(Please underline the post(s) held at present)
IV. Activities and experience in the field of human rights
As а lawyer since 4) ) f 3
V. PuЬlic activities

а. РиЬ!iс office
4) : ) 64) :  6 Mykolaiv state administration (Ukraine), Deputy Head of Education and science management.

..
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Ь. Elected posts
2006-2010 - Voznesensk district (Mykolaiv region) council member.
с. Posts held in а po!itica/ рагtу or movement

(Please underline the post(s) held at present)
VI. Other activities
а. Field
Education and professional deve/opment of lawyers, Higher School of Advocacy of the Ukraiпian Natioпal
Ваг Associatioп
Ь. Duration
2020 - up to present time
с. Functions (Pfease underline your current activities)
Lecturer.
VII. PuЬ/ications and other works
45 scientific puЬ/ications, 80 articles in press and mass media, 40 appearances on ТV and radio.
(You may indicate the totaJ number of books апd articles puЬlished, but mention опlу the most importaпt
titles (maximum 10))
VIIJ. Laпguages
(Requirement: an active kпowledge of one of the official languages of the Council of Europe and а passive
knowledge of the other)
Reading

Writing

Language
very good

I

good

I

fair

very good

good

Speaking

I

fair

I very good I good I fair

а. First language:
- English

+

-

+

Ь. Official languages:
- French

+

- Ukrainian

-

-

+

- Russiaп

+

-

-

/Х. ln the event that you do not meet the level of language proficiency required for the post of judge in an
official language, please confirm your intention to follow intensive language classes of the language
coпcerned prior то, and if need Ье also at the beginning of, your term of duty if elected а judge on the
Court.
1 confirm intention to follow intensive language classes of French.

1
Х. Other relevant information
XI. Please confirm that you will take up permanent residence in Strasbourg if elected а judge оп the Court.
lndicative timetaЫe for election of judges to the European Court of Human Rights
Time needed for а state to organise an open са/1 for candidatures and to
transmit а list of three candidates to the Parliamentary AssemЬly of the / 3 months
Council of Europe
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,
'·,:,,.,:: ·ri~e:пee·d~d 1:>v the дs~J1т{б1~
eJectroп pгo~~dut~$ {i~crudi~i .
interviews with all candidates)

t6i-°';t5

.. :Зrnonths(фistir:n~r:n;эybe
1ь~gеГ, ·c1ep'~nding dn the - .
scheduling of the
AssemЫy's part-sessions)

Time provided to newly-elected judge to terminate his ог her previous
emp/oyment and sett/e in Strasbourg (if Protocol No. 14 of the
Convention is not yet in force, the sitting judge - who may not have
been re-e/ected - would need time to find other employment and/or to
return to his or her home country).
Total time needed for the proceedings

1 confirm I will take up permanent residence in Strasbourg if elected

PhD Andrii Zinchenko

6 months

12 months

а judge.

March

.:10

2021
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До Конкурсног кoмici'i iз добору кандидатiв
для обрання судцею €вропейського суду з прав люднни вiд Украiни
(утворена Указом Президента Укратни вiд 19 лютого 2021 року № 63/2021)
громадянвна Украши, кандидата економiчних наук,
авлiння~ адвоката Зшченка Андр_~ Iгоровича

МОТИВАЦIЙНИЙ ЛИСТ
(п.3 перелтку докуменпв)

Iгорови41111а.н.,

Я, Згнченко Андрiй
роботу у сферi права розпочав у 2003 роцi на посад!
юриста виробничого кооперативу. Пiсля здобуття повнот вищоУ юридичноУ освiти з вiдзнакою у
Луганському державному унiверситетi внутрiшнiх справ (освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень
спецiалiста) склав iспит та на пiдставi рiшення МиколаУвськоУ обласног квалiфiкацiйно
дисцишпнарног комiсiУ адвокатури вiд 2006 року здобув право на заняття адвокатською
дiяльнiстю, яку вiв з того часу з перервою (вимога законодавства щодо несумгсництва) на роботу
на посадi заступника начальника управлiння освiти i науки МиколаУвськоУ обласноУ державно'(
адмiнiстрацiУ (державна служба), де в т.ч. здiйснював представництво управлiння в судах та у 201 О
рош особисто забезпечував iнформацiйну пiдтримку робочого вiзиту представника Фонду
народонаселения ООН (1JNFPA) Nuzhat Ehsan в Миколаi'вську область i взяв участь в програмi
«Профшактика ВIЛ/IПСШ та формування здорового способу життя серед молодi» в рамках
проекту Фонду народонаселения: ООI-Иiроrрами розвитку ООН в Украi'нi «Запобiгання
та формування безпечноУ поведiнки серед молодi». За наслiдками заходiв листом
Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту Украши №2/2-13-2629 вiд 07.11.2011 був особиста
залучений до роботи з питань профiлактичноi' освiти за сприяння ЮНЕСКО та ЮНФПА в рамках
реашзашт рiшень Алматинськот конференцй. По завершению державно'( служби та до набрання
сили ст. 131-2 Конствтуцй Украши вiв практику приватного правового супроводу субекпв
господарювання. В теперiшнiй час е членом адвокатського об' еднання Миколшвська обласна
колегiя адвокатiв. 3 2020 року у якостi лектора Вищог школи адвокатури НацiональноУ асошацй
адвокапвУкразни беру участь у заходах з пiдвищення квалiфiкацi'i адвокатiв Украши. У 2020 роцi
вщмгчений подякою Голови НацiональноУ acoцiaцi'i адвокапв Укратни i Ради адвокатiв Украгни,
Рiшенням Ради адвокапв МиколаУвськоУобластi №42 вiд 29.01.21 призначений головою кoмici'i з
ошнки якосп надання адвокатами безоплатног правовоУ допомоги.
Адвокатську та iншi види дiяльностi з 2004 року сумiщаю iз науково-педагопчною
дiяльнiстю у закладах вишот освiти. Окрiм юридичног також здобув вищi економгчну ( спецiалiст з
вiдзнакою), iсторичну (:м:агiстр з вiдзнакою), педагопчну (спецiалiст з вiдзнакою) освiти та вищу
освiту у сферi державного уnравлiння в Нацiональнiй академц державного уnравлiння при
Президентов; Украши (магiстр). У 2009 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеню
кандидата економiчних наук в Iнститутi проблем ринку та економгко-екологтчних дослiджень
НацiональноУ академй наук Украгни, в 2014 роцi рiшенням атесташйног колегй Мiнiстерства освiти
i науки Укратни менi присвоено вчене звання доцента. Пiд час науково-педагопчног шяльносп
започаткував роботу з формування науково-консульташйних висновкiв кафедрою фiнансiв
Нацiонального унiверситету кораблебудування з метою обгрунтування правових позишй на захист
iнтересiв кшенпв у випадках пробiлiв у законодавств! та можливостей суперечливого трактування
такого з огляду на те, що €вропейський суд з прав людини зауважуе, що нацiональнi суди мають
вибирати способи такого тлумачення, як! зазвичай можуть включати акти законодавства,
вiдповiдну практику, науков: дослiдження тощо (VOLOVIK v. UКRAINE, № 15123/03, § 45,
€СПЛ, 06 грудня 2007 року).
З огляду на практичний досвiд у юридичнiй та науково-педагогiчнiй дiяльностi вважаю, що
не втратила актуальностi позишя, яка була висловлена ще у 1970 роцi професором Робертом Б.
МакКеем, деканом юридично] школи Нью-Йоркського унiверситету та колишнiм президентом
асоцiацiУ адвокатiв Нью-Йорка у публцсацй «Судов! та несудовi активносп» для видання «Право
та сучаснi проблеми», з приводу того, що бiльш м'якi стандарти минулого не можуть бiльше бути
прийнятними, але змiни до нового етичного рiвня в судочинствi е джерелом ускладнень,

вшлпсш

результатом яких е певна недовiра суспiльства. До ключових проблемних напрямiв системи
. судочинства у США пiвстолiття тому автор фахово вiдносив систему добору суддiв, оплату працi,
перевантаженють, кризу поваги до судовоУ системи. Беручи до уваги вiдмiнностi у системi
судочинства США та сучасноУ УкраУнi слiд зауважити, що проблематика мае схож! риси i це
свiдчить в першу чергу про те, що джерелом такоУ е не стiльки конкретна система, скшьки
суспiльнi вiдносини та рiвень Ух розвитку у такий складнгй царинi як право. Важливою цiллю
модернiзацiУ Робертом Б. МакКеем бачилося саме пiдвищення довiри суспiльства до судовоУ
системи, що в значнiй мipi консонуе iз поточним особливостями у станi нацiонального
судоустрою.
Президент Украши Володимир Зеленський у березнi 2021 року на форумi «Украша 30.
Розвиток правосуддя» заэначае, що спадкування владою нереформованих, iнодi корумпованих та
неефективних судiв е одним з ключових ускладнень свропоступу. У вказаних обставинах, за
вичерпування нацiональних iнструментiв судового захисту, €вропейський суд з прав людини (далi
- €СПЛ) подекуди е единою можливiстю поновлення законних прав особи згiдно Конвенцй про
захист прав людини i основоположних свобод. На пiдтримку цiеУ тези свiдчить статистична
iнформацiя - з 1959 року €СПЛ проти Украши прийнято понад 1400 ршгень, з яких лише у 2019
роцi- 109. При цьому у 2019 роцi проти Украши подано 8833 скарги. Вказане вивело Украшу на
трете мiсце за кiлькiсnо рiшень проти i за кiлькiсnо поданих скарг до €СПЛ серед iнших краш.
Вказане не може не викликати розумне занепокоення через той факт, що, наприклад, проти Чехй
або Швецй жадного звернення до €СПЛ за аналопчний перiод не надiйшло.
Успiшна судова реформа в Украiнi мае створити вiкно можливостей для врегупювання
ситуацй, що складала_ся, в т.ч. шляхом прийняття та гмплементацй Стратеги розвитку орrанiв
правосуддя на 2021-2023 роки. Вказане покликано стати каталiзатором евроiнтеrрацiйних
процесiв на всiх напрямках i в першу черrу забезпечення права громадян на чесний та незалежний
суд як базовий принцип будь-якот демократичног держави - саме про ще эазначае Президент.
Разом з цим слiд зауважити, що судами та Верховним Судом Украши дедалi частiше
беруться. до уваги та використовуються позицй €СПЛ, в держав! дi€ проект Ради €вропи
«Подальша пiдтримка виконання УкраУною рiшень у контекстi статтi 6 €вропейськоУ конвенцй з
прав людини», який фшансуеться Фондом з прав людини, та проектом Р€ «Розвиток соцiальних
прав людини як ключовий чинник сталог демократа в Украпп», а отже роль позицiй €СПЛ у
правозастосовшй практицi Украши е iнституцiональною.
Водночас на суспiльнi вiдносини у сферi права, судочинства та судоустрою неухильно
вппивае розвиток науково-технiчноrо прогресу, освiти, iнформацiйно-комунiкацiйних технолопй,
Технократичнi прагнення rолови держави, вт.ч. у напрямках IР-суду та електронного судочинства,
поряд iз 4-Iшими напрямками судовоУ реформи, будуть, вочевидь, запроваджен! не миттево, а отже
до здобуття базових результатiв цих перетворень €СПЛ залишатиметься тим наднацiональним
органом, позицй якого будуть провiдним i неухильним ортенгиром як реформацiйного процесу,
так i тематичнот правозастосовнот практики в УкраУнi.
Зазначене накпадае завiдому пiдвищену вiдповiдальнiсть на особу, яка буде обрана суддею
€вропейського суду з прав людини вiд Укршни.
Як особа, що прийняла присягу державного службовця та адвоката Укршни, я взяв на себе,
серед iнших, в т.ч. зобов'язання суворо додержувати законодавства Украши, мiжнародних актiв
про права i свободи людини, з високою тромадянською вiдповiдальнiстю виконувати покладенi
на мене обов'язки, бути завжди справедливим i принциповим, чесним i уважним до людей,
вiрно служити народовi УкраУни, охороняти права, свободи i законнi iнтереси rромадян, а отже
участь у конкурс! е природнiм продовженням реалiзацiУ цих зобов'язань.
З · огляду на викладене, мiй професiйний досвiд у сферi права, цiлi та завдання добору
кандидатiв для обрання суддею €вропейського суду з прав людини вiд Украши, переконаний, шо,
у разi встановлення комiсiею вiдповiдностi мое1 кандидатури критерiям ст.21 Конвенцй про захист
прав людини i основоположних свобод та Указу Президента Украши вiд 19 лютого 2021 року No
63/2021, буду здатний здiйснити грунтовний внесок як у реалiзацiю УкраУною в часi Закону Про
ратифiкацiю Конвенцй про захист прав людини i основопопожних свобод 1950 року,
Цершоrо протоколу та протоколiв N 2, 4, 7 та 11 до Конвенцй, так i цiлей самоi' Конвенцй,

<dО» березня 2021 року

Андрiй Зiнченко

