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ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО СУДДІ 
ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Варто зазначити, що 07 червня 2018 року відбулась надзвичайно 
епохальна подія для вітчизняної судової системи -  було прийнято 
Закон України «Про Вищий антикорупційний суд», яким визначаються 
основні принципи організації та функціонування Вищого 
антикорупційного суду, а також спеціальні вимоги до суддів 
Антикорупційного суду та гарантії їх діяльності. Безперечно, на нашу 
думку, створення Вищого антикорупційного суду України є важливим 
кроком для боротьби з корупцією, оскільки сьогодні рівень корупції в 
нашій державі є надзвичайно високим. Саме тому особливо важливим 
постає дослідження спеціальних вимог до служителів Феміди, які 
будуть уповноважені розглядати кримінальні справи, пов’язані із 
вчиненням корупційних злочинів, оскільки, поряд із загальними 
вимогами до суддів, до них висуваються окремі вимоги.

Варто відразу зауважити, що створення антикорупційного суду в 
нашій державі не є новою ідеєю, адже ідея створення спеціалізованих 
антикорупційних судів уже багато років реалізовувалась в різних 
формах в багатьох державах світу, зокрема і в таких європейських 
державах як Хорватія, Болгарія і Словаччина та інших державах 
світу. У зв’язку з тим, що відповідальними за здійснення правосуддя 
є судді, до них висуваються досить жорсткі вимоги, тому виникає 
необхідність в дослідженні спеціальних вимог до суддів Вищого 
антикорупційного суду, оскільки саме вимоги є основною 
перешкодою для зайняття посади судді вказаного суду.

Відмічаємо, що спеціальні вимоги до судді Вищого 
антикорупційного суду визначені в ст. 7 Закону України «Про Вищий 
антикорупційний суд». Згідно з вказаною статтею суддею даного 
суду виступає фізична особа, яка відповідає визначеним Основним 
Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим та 
спеціальним вимогам, встановленим даною нормою Закону.
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Що стосується загальних вимог, то на сьогодні суддею може бути 
тільки громадянин України (забороняється бути суддями в Україні 
громадянам інших держав), віком від 30 до 65 років. Крім того, до 
суддів висуваються вимоги юридичного стажу -  не менше 5 років -  
та володіння українською мовою. Отже, на мою думку, до суддів 
висуваються цілком справедливі вимоги, оскільки особа, 
відповідальна за долю інших людей, повинна бути високоосвіченою.

Що стосується спеціальних вимог, то суддею Вищого 
антикорупційного суду може бути тільки громадянин нашої держави, 
який відповідає загальним вимогам до суддів, передбаченими 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також володіє 
знаннями, які необхідні для вчинення правосуддя у антикорупційних 
справах. Крім того, кандидат на посаду Антикорупційного суду 
повинен мати науковий ступінь (доктор філософії, доктор юридичних 
наук) у галузі права та стаж наукової роботи у сфері права не менше 
семи років. Також є й альтернатива, відповідно до якої кандидат на 
посаду даного суду повинен раніше працювати адвокатом не менше 
7 років, або ж в сукупності мати досвід вищезазначених робіт не 
менше семи років (тобто досвід роботи судді, адвоката чи науковця).

Таким чином, підсумовуючи, можемо відмітити, що 
вищезазначені вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого 
антикорупційного суду, на наше глибоке переконання, є в певній мірі 
зависокими, саме тому було б доцільніше законодавцю зменшити 
необхідний стаж наукової роботи у галузі права до п’яти років та 
наявність досвіду професійної діяльності адвоката також до п’яти 
років. Цей крок, на нашу думку, дозволить претендувати на посаду 
судді Вищого антикорупційного суду України більшій кількості осіб і 
відкриє доступ до професії судді антикорупційного суду.
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