Суддя Верховного Суду України Олександр
компенсацію за звільнення у 2010 році

Олександр Волков перед будівлею Верховного Суду України
після відновлення на посаді

провести реформу законодавства.

Волков

отримав

Олександр Волков був обраний суддею Верховного Суду
України у 2003 році. У травні 2010 року його звільнили з
посади за звинуваченням у «порушенні присяги». 9 січня
2013 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
виявив численні порушення його права на справедливий
судовий розгляд (стаття 6 Європейської Конвенції з прав
людини – ЄКПЛ) та на повагу до приватного життя
(стаття 8 ЄКПЛ). ЄСПЛ віддав розпорядження негайно
відновити пана Волкова на посаді судді Верховного Суду,
уперше прийнявши подібне рішення за свою історію.
Європейський суд також виявив системні проблеми,
пов’язані з незалежністю судової системи, та постановив

Пана Волкова відновили на посаді 2 лютого 2015 року, а Україна за цей час здійснила конституційні і
законодавчі реформи, спрямовані на досягнення об’єктивності судової системи. Суд призначив
виплатити заявнику 6 000 євро немайнових збитків, але відклав вирішення питання відшкодування
майнових збитків, запропонувавши сторонам надати зауваження з цього приводу.
Рішення
Сторони подали заяви, беручи до уваги, що уряд взявся виплатити пану Волкову 1 430 212,32 гривні
(приблизно 41 000 євро) компенсації майнових збитків, а також відповідні податкові виплати. Пан
Волков вирішив відмовитися від подальших скарг проти України по цій справі. 6 лютого 2018 року
ЄСПЛ взяв до уваги це дружнє врегулювання та викреслив решту пунктів заяви.
Інші корисні матеріали
Рішення у справі Volkov v Ukraine («Волков проти України») щодо суті та стосовно справедливої
компенсації (англійською) (HUDOC)
Європейський суд постановив, що звільнення 18 українських суддів є незаконним
Совет Европы запустил проект по укреплению подотчетности судебной системы Украины
(російською)
Александр Волков восстановлен в должности судьи Верховного Суда Украины (російською)
Украинский парламент проголосовал за восстановление Александра Волкова на позиции судьи
(російською)
Анализ решения по делу Oleksandr Volkov (Александр Волков) v Ukraine (июнь 2013 года)
(російською)

