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Рейтинг надійності роботи правоохоронних органів

Ефективність
правоохоронної
системи
1. Велика Британія
2. Австралія
3. Сингапур
…
Середнє в світі
…
141. Сьєрра-Леоне
142. Україна
143. Камерун
143. Панама
…
184. Північна Корея

93,8
93,4
90,9
46,9
29,6
29,5
29,4
29,4
5,0

Джерело: 2018 Index of Economic Freedom (Judical Effectiveness)

Ключові напрямки зловживань з боку СБУ

1. Фінансування тероризму (“ТРТ Ойл Рітейл”, “Лакмар”)
2. Санкції проти учасників зовнішньоекономічної діяльності
(ринок скрапленого газу, імпорт коньячних спиртів, “Матімекс”)
3. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації
(“Youcontrol”)
Основні риси зловживань:
криються в законах та інших правилах, які інтерпретуються
чиновниками
l

мотиваторами є не тільки персональне збагачення, але й
необхідність виконувати недоброчесні накази, яку не можна
уникнути
l

кастовий характер силових структур робить їх невразливими
для правосуддя
l

Цитати представників бізнесу

“Якщо казати про динаміку “наїздів”, то прокуратура зараз
однозначно не в лідерах. Якщо раніше лідерство було у
податкової міліції, то зараз найбільшими “економістами” є
есбеушники”
“Таке враження, що бізнес став для СБУ дойною коровою, і СБУ
пасеться всюди, де тільки може”
“Я займаюсь імпортом/експортом вже 15 років, весь цей час
передбачалося, що ти маєш з кимось товаришувати на митниці.
Не знаю жодної людини, яка б працювала з митницею і ні з ким
там не товаришувала. Бо будь-яка інша схема не працює”
“Коли правоохоронці називали нам певні суми, за які можна
вирішити питання, в мене було інтуїтивне враження, що
відбувається звичайне рейдерське захоплення”

Необхідні складові реформування системи

1. Політична воля та ліквідація клептократичного інтересу
2.Спрощення нормативно-правової бази та створення гайдлайнів
3. Втручання силових структур у бізнес – лише при тяжких
злочинах проти особистості
4. Зменшення шансів уникнути покарання

Реформування Служби безпеки України

1. Демілітаризація (втрата статусу військовослужбовців)
2. Ліквідація департаменту контррозвідувального захисту інтересів
держави у сфері економічної безпеки
3. Передача функцій Головного управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю Національному антикорупційному
бюро та Національній поліції.
4. Відхід від територіального принципу організації СБУ
5. Підслідність СБУ має обмежуватися контррозвідкою, протидією
тероризму та захистом конституційного ладу
6. Скорочення чисельності СБУ з понад 30 тис. до 5-6 тис. осіб

Реформування інших правоохоронних органів

1. Очищення та оптимізація роботи прокуратури
2. Підвищення повноважень Національного
антикорупційного бюро та збільшення його технічного
потенціалу
3. Початок роботи Вищого антикорупційного суду
4. Впровадження механізму угоди про визнання вини
5. Розширення переліку запобіжних заходів у справах про
корупцію, включаючи підвищення застави до рівня,
наближеного до суми заподіяної шкоди

