Я, Яровий Анатолiй Ростиславович. народився
За нацiональнiстю - укряшець, стать - чолоыча.

Украiна,1

У -роцi эаюнчив

та здобув повну середню освггу.
У 2004 роцi закiнчив Львшський нацiональний унiверситет iменi Твана Франка,
отримавши повну вищу освiту за спецiальнiстю «Прввознавстве» i здобув квалтфткашю
«Мапстр правш~.

У 2009 poui закшчив Рлвненський гнститут слов'янознавства Кишського
славiстичного унiверситету i здобув квашфткашю перекладача з ангшйськот та
французькоз мов.
У 2017 роцi закшчив Кишський нашональний економтчний унгверситет iменi
Вадима Гетьмана за спешальнютю «Мтжнародна економтка», i здобув квалтфжашю
«Мапстр».
На даний час с здобувачем наукового ступеня кандидата юридичних наук.
дисерташя на тему «Процесуальнi основи здiйснення негласних слiдчпх розщукових шй».
Захист науковот роботи плавуеться у 2021 рош.

Прокуратура м. Рiвне
Старший помiчник прокурора
05.2008 - 09.2009

--01

1

01

11

11

Юридична фiрма «Ул.Р. Сопвшппр»
Юрист
Доцент кафедри кримiнального права i кримтнологп
Нацюнальнот академi1 прокуратура Укршни (за
сумiсництвом)
Адвокатське об'еднання «Александров i Партнерш>,
Адвокат
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Прокуратура Ки1всько1 обяасп
Старший прокурор вiддiлу нагляду за слщством
прокуратури. Старший слiдчий

1-1

2

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бт Ci Томе енд
Ко»
Юрист. Адвокат

-1

2

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Лендком
ЮА». Генеральний директор
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10.2017 по даний час:

Iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть

Основнi професiйнi здобутки:
За час роботи в органах прокуратури здiйснював успiшний захист прав
неповнолiтнiх. За результатами очолюваного мною напрямку мало мiсце реальне
поновлення прав неповнолiтнiх, повернення 'iм незаконно вилученого житла,
покращення умов виховання, навчання та утримання. У 2005 роцi до кримiнально'i
вiдповiдальностi (з подальшим засудженням) мною був притягнутий приватний
нотарiус та група осiб, причетних до шахрайського заволодiння квартирами дiтей, якi
перебували у дитячих будинках. У 2006 роцi до кримiнально'i вiдповiдалъностi (з
подальшим засудженням) мною був притягнутий начальник ССН м. Рiвного за
заволодiння коштами, видiленими для оздоровления дiтей з неблагополучних сiмей.
За час роботи адвокатом я успiшно представляв iнтереси кшенпв у рiзних
резонансних i складних справах, а також iнтереси iноземних iнвесторiв, чиг права
були порушенi. Зокрема, тривалий час представляв i на даний час представляю на
громадських засадах iнтереси потерпiлих у справi Майдану (справа розстрiлу
«Небесноi' Сотнi»). Займався правозахисною дiяльнiстю, у тому числi - надавав
адвокатськi послуги безкоштовно малозабезпеченим категорiям громадян з метою
поновлення i'x порушених прав.
З 2009 по 2011 рiк працював викладачем дисциплiни «Ангшйська мова для
юриспв» в Нацiональнiй академй прокуратури Украгни. В рамках даног дисциплiни
ми вивчали мiжнароднi документи у сферi захисту прав людини та практику €СПЛ.
Маю значний досвiд роботи з iноземними кшентами, а також спiвпрацi з
колегами-адвокатами з Францй, Великобританй, США у цивiльних та кримiнальних
справах.
За перiод зайняття адвокатською дiяльнiстю з 2013 по 2020 рiк включно
задекларував близько 4 млн. грн. доходу, з яких сплатив податки у повному обсязi.
Адвокатська дiяльнiстъ за вказаний перiод часу тцдтверджуегься вiдповiдними
податковими декларашями, процесуальними та iншими документами.
Знания мов:
Укра'iнська-рiдна мова.
Англгйська - вiльно володiю, у тому числi на рiвнi читання, письма та розмови.
Французька - володiю на рiвнi «В2» (вище середнього). Читання - дуже добре,
письмо - добре, розмовна - добре.
Росiйська - вiльно володiю, у тому числi на рiвнi читання, письма та розмовно'i
мови.
Польська - володiю на середньому рiвнi. Читання - добре, письмо посередньо, розмовна - добре.
Додаткова iнформацiя:
Загальний стаж в галузi права складае майже 17 рокiв. Постiйно пiдвищую
свою квалiфiкацiю та професiйну майстернiсть, вiдвiдую профiльнi семiнари та
конференцй, у тому числi - у сферi захисту прав людини.
У 2006 роцi проходив стажування за програмою «Аёпшпвггапоп of Justice» в м.
Гаага, Нiдерланди.

€ автором бiльш нiж 30 пубтпкашй на актуалью питання правового характеру,
зокрема, шодо захисту прав людини:
1) «Поняттево-категортйвий змтст термтнолопчно] конструкцп «Процесуальне
та органiзацiйне забеэпечення порядку проведения негласних (роэшукових)
слщчих дтй у контексп забезпечення прав i свобод людини», Журнал: «Вчент
записки». 2019.
2) «Класифткашя уповноважених суб'скпв (jнiцiаторiв) проведения
негласних слщчих (ровшукових) дiй та здiйснення контрольно-наглядових
функцiй за дотриманням прав i свобод людини», «Пшприемницгво,
господарство i право», 04i2020.
3) «Процесувяъннй змiст негласних слщчих (розшукових) дiй з урахуванням
мтжнароцного законодавства в контекстi дотримання прав i свобод
людини», матергали до мгжнародноз науково-практичног конференцп 24-25
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Кримiнального

Спйкий до стреств, адекватно сприймаю критику, володiю навиками публiчних
виступiв, командний гравець, вiдповiдальний, лояльний. Хобз ·- спорт, класична
музика, ютортя.

Пiдтверджую готовнiсть перетхати на постiйне мюце проживания до мтета
Страсбург, Франшя, у разт обрання мене суддею €СПЛ вiд Украши.
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МОТИВАЦIЙНИЙ ЛИСТ
кандидата для обрання судцею
€вропейського суду з прав людини вiд Украши
Ярового Анатолiя Ростиславовича

Вся моя професiйна кар' ера пронизана роботою у сферi захисту прав
людини. Закiнчивши у 2004 роцi Львiвський нашональний унiверситет iменi
Iвана Франка я розпочав роботу в органах прокуратури, де був вiдповiдальний
за нагляд за додержанням прав i свобод неповнолiтнiх. В мо) посадовi
обов 'язки входила перевiрка законностi в дiях органiв державно'( влади щодо
додержання прав дiтей, серед iншого - притулкiв для неповнолiтнiх, будинкiв
для дiтей-сирiт, дiяльностi кримiнальноI мiлiцiI у справах неповнолiтнiх,
служби у справах неповнолiтнiх мiськоI ради. За результатами очолюваного
.
. .
мною напрямку мало мюце реальне поновлення прав цеповноштшх,
повернення Ум незаконно вилученого житла, покращення умов виховання,
навчання та утримання. У 2005 роцi до кримшальнот вiдповiдальностi (з
подальшим засудженням) мною був притягнутий приватний нотарiус та група
осiб, причетних до шахрайського заволодiння квартирами дiтей, якi
перебували у дитячих будинках. У 2006 роцi до кримтнальног вiдповiдальностi
(з подальшим засудженням) мною був притягнутий начальник ССН м. Рiвного
за заволодiння коштами, видiленими для оздоровления дiтей з
неблагополучних сiмей.
Ще перед вступом до унiверситету, у 1999 роцi я здобув перше мiсце на
Всеукрашському конкурс! Малот академй наук з роботою «Держава. Дитина.
Закон», в якiй, очима ще тодi учня 11 класу та юного науковця, висвiтлював
проблеми дотримання прав дитини у нашiй державi.
Вже тодi я зрозумiв, що робота у сферi захисту прав людини е мотм
безпосереднiм та щирим покликанням.
Досвiд роботи в органах прокуратури я вважаю безцiнним для
отримання грунтовних знань у сферi захисту прав людини, розумiння
механiзмiв Ix поновлення у випадках порушення, а також для розумiння
роботи державного механiзму в цiлому.
Завдяки вiльному володiнню англiйською мовою, у 2006 роцi я був
обраний у числi п 'яти учасникiв вiд Украши для мiжнародного стажування у
м. Гаага за програмою "Administration of Justice". За два тижнi пiдготовки ми
ознайомились з роботою Мiжнародного суду та взяли участь у якостi вiльних
слухачiв у засiданнях Мiжнародного трибуналу щодо колишньог Югославй.
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Участь у шй програмi вплинула на мiй свiтогляд, я побачив, якими кричущими
можуть бути порушення прав людини пiд час вiйськових дiй. Також я
зрозумiв, наскшьки важливим е дотримання мiжнародних стандартiв для

ефективно'i реалiзацi'i прав людини на нацiональному рiвнi, i наскiльки
важливими е мiжнароднi наддержавнт iнституцi'i, якi встановлюють цi
стандарти та слiдкують за 'ix дотриманням.
Шсля отримання досвiду державно! служби в якостi прокурора, у 2009
роцi я перейшов до науковот та викладацькот дiяльностi, а саме - майже два
роки працював викладачем навчально'i дисциплiни «Ангшйська мова для
юриспв» в Нацiональнiй академй прокуратури. В рамках дано] дисциплiни ми
вивчали мiжнароднi документи у сферi захисту прав людини та практику
€СПЛ. Паралельно з викладацькою дiяльнiстю у 2009 роцi я почав займатись
правозахисною роботою, адже вже отримав адвокатське свiдоцтво. Це був
шкавий досвiд поглиблення сво'iх наукових та практичних энань, а також
вмiння Ix посднувати. Спiлкування в наукових колах та поспйна робота над
собою вивели мiй рiвень юридичних знань на новий рiвень.
В цей самий час я завершив свою другу вищу освiту та отримав диплом
перекладача з англiйськоI та французькоI мов. Вiльно володiючи англiйською
мовою, а значно вдосконалив свiй рiвень французькот мови, якою теж
спiлкуюсь з дитинства. Це надало можливостi бiльше працювати з iноземними
клюнтами та вивчати мiжнароднi документи у сферi захисту прав людини на
мовах оригiналу.
Нарештi трепй етап моет професгйног дiяльностi - повношнна
адвокатська дiяльнiсть, якою я займаюсь з 2011 року.
Працюючи адвокатом та стикаючись кожного дня з державною
системою в особi правоохоронних органiв та судiв, усвiдомлюеш, як! саме
недолiки та прогалини в законодавчiй сферi, чи в судовiй практицi, призводять
чи можуть призвести в майбутньому до порушень прав людини, i яким чином
.
. .
Ц1 недошки 1 прогалини можна усунути.
За час роботи адвокатом я успiшно представляв iнтереси клiентiв у
рiзних резонансних i складних справах, а також iнтереси iноземних iнвесторiв,
чиI права були порушен]. Зокрема, тривалий час представляв i на даний час
представляю iнтереси потерпiлих у справi Майдану (справа розстрiлу
«Небесног Сотнi»).
Вважаю, що мiй теоретичний i практичний досвiд у сферi захисту прав
людини, навички та вмiння, здобутi в якостi прокурора, викладача i адвоката,
розумiння пiдходiв та принципiв дiяльностi €СПЛ, мiжнародних стандартiв у
цiй сферi, дадуть менi змогу бути гiдним та професiйним суддею
€вропейського суду з прав людини вiд Украши.
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Також вважаю, що будучи суддею у складi Свропейського суду з прав
людини, зможу сприяти подальшому становлению Украши як дiйсно правово У
та демократично! держави, сприяти удосконаленню правовот системи нашог
держави задля зменшення скарг фiзичних та юридичних осiб проти Украши
до ССПЛ, зокрема, через механiзм надання консультативних висновкiв вищим
судовим установам нашот держави вiдповiдно до Протоколу №16 до
Конвенцп, який минулого року набув чинностi для Украши.
Стати суддею Свропейського суду з прав людини € для мене найвищим
щаблем у професiйнiй кар' ер! та у сферi захисту прав людини, в якiй я працюю
з 2004 року.

<t'ь";; березня 2021 р.

А. Р. Яровий
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