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Катерина Широка 



Факти про ВАКС 

• 21-й в світі антикорупційний 
суд 

• Заступник голови суду для 
конкурсу подав майже 10 кг 
документів 

• Суд знаходиться в приміщенні 
колишнього банку  

• Підготували будівлю до 
роботи за ~ 3 місяці 

• За перший місяць — 86 
кримінальних проваджень (на 
7 колегій) і 747 клопотань, 
скарг та заяв (на 6 слідчих 
суддів) 



22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців (1 відкликав) 

40% переможців конкурсу — судді вперше 

342 -> 270 -> 113 -> 38 



Підсудність ВАКС 

Як НАБУ бачить ВАКС 

Як люди бачать ВАКС 

Як корупціонери бачать ВАКС 

Який насправді ВАКС 

без корупції 



• Деякі суди почали передавати 

непідсудні справи 

• Приклади непідсудних справ: 

про “хабар” в 25 000 гривень, 

без суб’єкта владних 

повноважень, щодо керівників 

без частки держави у 

статутному капіталі 

• Кількість матеріалів у деяких 

справах сягала понад 70 томів 

• Деякі справи стали 

непідсудними після 22 вересня 

2019 року 

• ВАКС щодо непідсудних 

справ постановляє ухвалу 

про направлення за 

підсудністю 

• Рішення в такому випадку 

приймає Апеляційна палата 

ВАКС (ст. 34 КПК України) 



Спочатку 

Зараз 

Підсудність ВАКС 

Усі корупційні справи, у яких наявна умова статті 

216 КПК 

Тільки корупційні справи НАБУ та САП 

ЗУ “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо початку роботи 

Вищого антикорупційного суду” 
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Судді першої інстанції поділені на колегії 

(розгляд справ у ВАКС колегіальний), 

тому справи розподіляються на колегію. 

Також, у колегій є по 2-3 резервних судді 

(якщо суддя колегії не може брати 

участь). 



Слідчі судді 

• Здійснюють судовий контроль на досудовому 

• Обираються зборами суддів на 1 рік 

• Не можуть бути суддями Апеляційної палати ВАКС 

• Не розглядають справи у судовому провадженні, 

займаються виключно клопотаннями, скаргами, 

НС(Р)Д 



Діловодство та безпека 

Автоматизована система 

документообігу суду 

• Доступ по ЕЦП 

• Закритий доступ (працівник 

бачить лише “свої” справи) 

• Захист телекомунікаційних мереж 

Доступ до державної таємниці 

• Спеціальне обладнання, 

приміщення для НС(Р)Д 

• Електронний суд (ЄСІТС), поки 

не функціонує 



Як передають справи до ВАКС 
і як не треба робити 

Стаття 34 КПК 

Місцевий 

суд 

Апеляційний 

суд 

Верховний 

Суд 
ВАКС 

Як роблять 

Місцевий 

суд 
ВАКС 

Що тоді робить ВАКС 

ВАКС 
Апеляційна 

палата ВАКС 

Відповідний 

суд 



Молода, динамічна команда професіоналів, 

що розвивається. 



Facebook: fb.com/ HACCUkraine 

Telegram: t.me/hcacofficial 

 

 

Перша інстанція 

проспект Перемоги, 41, місто Київ / вулиця Хрещатик, 42-А, місто Київ 

Апеляційна палата 

провулок Хрестовий, 4, місто Київ 

 
Джерела: оф. сторінка ВАКС у Facebook, Unsplash 

Дякую за увагу 
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