Рада ухвалила закон про антикорупційний суд

Як повідомляється на сайті Ради, законопроект №7440 в цілому підтримали
315 депутатів.
За законом, Вищий антикорупційний суд здійснюватиме правосуддя як суд
першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо
злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності), а також шляхом
здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб
у таких кримінальних провадженнях.
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, на посаду судді
антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо
він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим законом
"Про судоустрій та статус суддів", а також володіє знаннями та практичними
навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з
корупцією, та відповідає одній із таких вимог:
-має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
-має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права
щонайменше сім років; має досвід професійної діяльності адвоката, у тому
числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від
кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
-має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи
(професійної діяльності) щонайменше сім років.
Не може бути призначений суддею Вищого антикорупційного суду особа,
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агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті
України, Рахунковій палаті.
Також не може бути призначена людина, що обіймала політичні посади, мала
представницький мандат; упродовж останніх п'яти років входила до складу
керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших
договірних відносинах з політичною партією, відомості про яку внесені до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з
корупцією правопорушення; входила до складу керівного органу чи
наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення.
Крім того, не може стати суддею антикорупційного суду, яка була членом
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до
набрання чинності законом "Про відновлення довіри до судової влади в
Україні"; входила до складу Міжвідомчої комісії з питань державних
закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до
закону "Про публічні закупівлі"; яка відповідно до вироку суду, що набрав
законної сили, була позбавлені права обіймати посади або займатися
діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи
погашення такої судимості, або яка мала судимість за вчинення будь-якого
умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.
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