Піддубний О:1с1,с1й Юрійович, народився

Навчався в 1996-200 і р. в Київському Напіонаяьному університеті імен:
Тараса Шевченка, здобув кваліфікашю магістра права за спепіальлістю
правознавство. Маю науковий ступінь доктора намк. вчене звавня
професора.
3 200 І року працював 1ш юридичних посадах на підприємствах I в
орі анізаціях будівельпот сфери, енергетики, віл юрисконсульта лочіриього
підприємства до заступника голови правління ·1 правових Пі:П'іШЬ ВАТ
«Гідроелектромонтаж».
З 2004 року почав займатись адвокатською
діяльністю, ню і продовжую донині, поєднуючи :3 основним місцем роботи
в навчальному закладі З 2007 відчувши потребу н професійному зростанні
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Національний університет біоресурсів і првродокористувааня
Україин, почавши 3 посади асистента кафедри, де і понині працюю на посаді
завідувача кафелри цивільного та госнолврського права.
Нагороджений премією Академії правових наук України імені
Ярослава Мудрого (20і і р.), премією Президеита України для молодих
вчевих (2014 р.) відзнаками державних ор ганін, установ і громадських
організацій.
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корупцією правопорушення до відповідальності не притягався.
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Мотиваційний лист

Я, Піддубний Олексій Юрійович, при прийнятті рішення про участь у
конкурсі на посаду судді Конституційного суду виходив з того, що
достатній час працюючи на різних посадах юридичного профілю в
народному госполарстві. потім в сфері правової освіти вже на ланий
момент, здобувши відповідний досвід, пройшовши щаблі професійного
зростання, можу приділити достатньо сил і уваги новій для себе справі, від
якої залежить ствердження верховенства права в моїй країні, збереження
Української держави як суб'єкта, що є виразником національних інтересів,
гарантом реалізації прав і свобод людини для всіх без винятку людеи, які
проживають на її території
Не мислячи себе, своє майбутнє і майбутнє близьких мені людей поза
Українською державою, відчуваю тим: самим на собі певний обов 'язок
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гадаю мені зможе допомогти відсутність будь-якої політичної
корпоративної чи апаратної заангажованості, оскільки ніколи не мав
жодного стосунку до державних органів і державної служби, суддівської
професії, а звідси і сподіваюсь, що буду позбавлений професійних кліше і
упередженості в ключових питаннях своєї роботи.
Певні побоювання викликає у мене також перетворення сфери
судочинства на арену боротьби між самими представниками суддівської
гілки влади, політичне і майнове підгрунтя замасковане під захист прав та
1ИК()ННПХ інтепесів гпомялян R основі багатьох супових ппопесів Мовчазна
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згода, вшхід у сторону, ігнорування таких негативних явищ неодмінно
справлять свій негативний вплив і на мою викладацьку діяльність, якщо я
займатиму пасивну громадсько-політичну позицію, призведе до
неможливості відповісти на прямі питання моїх студентів про те, що я
особисто зробив для ствердження ідеалів права, які викладаю с
університетської кафедри.
Отже, твердо переконаний - кожна людина повинна максимальним
чином і з докладанням всіх можливих зусиль та професійних здібностей
ппягнмти
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бачу в реалізації прав, свобод та інтересів людини і громадянина на посаді
судді Конституційного суду України.
22 вересня 2021

лексій Піддубний

