Автобіографія
Красовського Костянтина Юрійовича
(Адвоката, експерта проєкту ЄС «Право-Justice», міжнародного та національного
консультанта Ради Європи з верховенства права, прав людини, правової реформи та прав
людини, локального експерта ОБСЄ з прав людини та конституційного законодавства).

Я. Красовський Костянтин Юрійович, українець, народився 19 березня 1971 року, в
місті Харкові у родині юристів.
В 1988 році закінчив середню школу №12 (м. Житомир) та розпочав свою трудову
діяльність в якості секретаря судової колегії з кримінальних справ Житомирського
обласного суду.
1989-1991 роки проходив військову службу.
З грудня 1991 року по січень 1993 року працював секретарем судового засідання
військового трибуналу в/ч 67687 (м. Житомир).
У 1993 - 1995 році працював юрисконсультом страхового товариства «ВОСТОК» (м.
Житомир).
У серпні 1995 року за результатами конкурсу був прийнятий на посаду юриста
юридичної фірми «ПРОКСЕН» (м. Київ), де займався правовим супроводом комерційної
діяльності іноземних підприємств, виборчими справами, юридичним супроводом
діяльності благодійних та громадських організацій, підготовкою законодавчих
пропозицій у сфері прав людини та реформування. У вересні 1998 році склав
кваліфікаційні іспити і отримав свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю.
В січні 2003 року звільнився з посади партнера Юридичної фірми «ПРОКСЕН» у
зв’язку із переходом на державну службу.
З 2003 по 2007 рік працював директором департаменту представництва інтересів
держави в судах України та закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції
України. Було забезпечено створення та належна координація діяльності державних
органів України для здійснення захисту інтересів держави у закордонних юрисдикційних
органах. Керував та очолював делегації щодо представництва інтересів України під час
інвестиційних спорів в рамках Вашингтонської Конвенції ро порядок вирішення
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 року, Договору про
Енергетичну Хартію, під час арешту іноземними судами українських літаків та кораблів,
будівель та рахунків посольств і консульств. Серед найбільших успіхів є виграш у
справах Generation Ukraine v. Ukraine (9,5 млрд. USD), Tokios Tokeles v. Ukrane (350 млн.
USD), АМТО v. Ukraine (100 млн. USD), звільнення українських літаків АН-124 (Руслан)
з під арештів в Канаді та Королівстві Бельгія тощо.
За досягнення у здійсненні захисту інтересі держави у закордонних юрисдикційних
органах нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).
В 2006 році за умовами Стипендіальної програми Джона Сміта проходив стажування
в Офісі Генерального Соліситора (Велика Британія) щодо захисту інтересів держави в
судах та забезпечення захисту прав людини.
В 2008 - 2009 року проходив стажування та працював іноземним юристом (з питань
українського законодавства) в юридичній компанії «White&Case LLP» (Вашингтон,
Округ Колумбія, США), де було вивчено досвід представництва інтересів держави в

різних юрисдикціях, а також проведено незалежне дослідження щодо взаємодії держави
та громадянського суспільства.
У 2009 році, після повернення в Україну, був призначений Головним юридичним
радником групи компаній Кадоган Петролеум в Україні де працював до 2014 року.
В 2011 році приймав участь в проєкті ОБСЄ щодо розробки механізмів компенсацій
державою масових порушень прав людини.
У 2011-2014 роках був членом Правління Трансперенсі Інтернешнл Україна.
З жовтня 2014 року Секретар Ради з питань судової реформи, а з грудня 2014 року
Керівник Головного Департаменту правової політики Адміністрації Президента України.
В 2015 році очолив робочий секретаріат Конституційної Комісії. Працював у Робочих
групах з питань децентралізації, правосуддя, прав людини, Криму. Приймав
безпосередню участь у розробці проєктів змін до Конституції України з цих питань,
Законів України про судоустрій і статус суддів, про Конституційний Суд України, про
Вищу раду правосуддя, про виконавче провадження, про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, про Антикорупційний Суд,
законопроєктів про адвокатуру, про прокуратуру.
З вересня 2019 року відновив приватну адвокатську практику та співпрацюю у якості
експерта в проєкті Європейського Союзу «Право-Justice», в проєктах Ради Європи,
пов’язаних з виконанням рішень ЄСПЛ, посилення інституційної спроможності офісу
Уповноваженого з прав людини Верховної ради України, підтримки конституційної і
парламентської реформи, підтримки реформи виборчого законодавства та практики,
децентралізації.
Приймав участь у якості викладача у VII та ІХ літніх школах ОБСЄ з
конституційного права.
Є членом Правління Української Асоціації Міжнародного Права (2017).
Отримав ступень спеціаліста-правознавця (1998) Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, в якому навчався з 1992 по 1998 рік. Крім цього,
отримав ступень магістра суспільного розвитку (2008) Національної академії державного
управління при Президентові України, де навчався протягом 2005-2008 років, а також
ступень магістра публічної адміністрації Школи громадянства та публічних відносин
Максвелла Сиракузького Університету (штат Нью-Йорк, США). Також в Сиракузькому
Університеті отримані сертифікати з спеціалізованих академічних програм «Вирішення
спорів» та «Лідерство у міжнародних та неурядових організаціях»
(2007-2009).
Мешкаю в місті Києві. Одружений. Дружина Красовська Тетяна Ігорівна (1974 року
народження) працює юристом у приватній компанії у сфері ІТ. Маю двох дітей. Син
Євгеній (1998 року народження) – студент-магістрант Інституту міжнародних відносин, а
донька Дарія (2001 року народження) – студентка Києво Могилянської Академії.

