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міністерств і державних відомств; а також, такими громадськими 

організаціями як "Відомство за чистоту уряду" тощо. 

У Великобританії високі стандарти громадянської поведінки є 

результатом політичних і законодавчих заходів, моральних змін та 

ефективного соціального контролю за державними службовцями. Ця 

країна має найдавніші традиції боротьби з корупцією. Система 

антикорупційних механізмів тут врегульована на законодавчому рівні. 

В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено завдання 

знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочинних 

угруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскаційним 

(конфіскація майна) і створенням належної правової бази для 

унеможливлення "відмивання" "брудних" грошей. 

Отже, як видно, антикорупційне законодавство іноземних країн 

розвивається не тільки у бік використання всього арсеналу правових 

засобів боротьби (не тільки кримінально-правових), а має значний 

вектор попередження скоєння злочинів. Проведений аналіз 

особливостей боротьби з корупцією в Ізраїлі, Великобританії, 

Німеччини та інших країнах дозволяє нам сформувати уявлення про 

основи передової національної антикорупційної стратегії, розвиток якої 

необхідний в сьогоднішній Україні. 
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 Корупція визначається як поведінка посадових осіб, які 

приймають гроші чи інші хабарі за те, що вони і так зобов'язані 

виконувати. Стосовно правоохоронних органів, то працівники поліції 

залучаються до корупційних дій тоді, коли за гроші, чи інші послуги, 

вони не виконують того, що вони мають виконувати за обов'язком, або, 

коли поліціант робить те, що він не повинен робити. Прикладом 

невиконання поліціантом свого обов'язку є те, коли поліціант приймає 

невеликі хабарі в обмін на не виписаний штраф за порушення правил 

дорожнього руху. Приклад того, що співробітник правоохоронних 

органів робить те, що він чи вона не повинні робити, буде захист 

поліціантом злочинців, які вчинюють незаконні дії. Нарешті, прикладом 

того, що поліціант зловживає своєю посадою, є його особисті цінності, 

упередження та переконання, що перешкоджають виконанню його 
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роботи. Захист нелегальної діяльності передбачає використання 

посадовою особою своєї посади для захисту осіб, які займаються 

незаконною діяльністю. У поліцейських департаментах існує три 

основні категорії або рівні корупції. Перший рівень – це, так звані, 

«гнилі яблука та гнилі кишені» - теорія корупції поліції, яка стверджує, 

що корумпованим є тільки один поліціант, або дуже невелика група 

поліціантів у відділі або на дільниці. Згідно з цією теорією, оскільки в 

поліцейській службі не існує широко розповсюдженої корупції, 

організація може нічого не робити для боротьби з цим. Другий рівень 

корупції, який буває в департаментах, відомий як «всеосяжна, 

неорганізована корупція». За такої форми корупції багато 

співробітників у відділі можуть займатися корупційними діями, але 

вони не працюють разом. Фінальний рівень корупції виникає тоді, коли 

весь поліцейський департамент співпрацює та захищає один одного. 

Цей тип корупції відомий як «всеосяжна, організована корупція». Які ж 

засоби боротьби з корупцією в поліції? Перш за все, через 

законодавство. Законодавці могли б переглянути закони, які створюють 

потенціал для корупції. Така переоцінка була б заснована на визнанні 

того, що основна частина корупції поліції в застарілості законів, які 

передбачають кримінальну відповідальність за злочини без жертв, 

наприклад, за вживання наркотиків, проституцію та азартні ігри. По-

друге, будь-яка серйозна спроба боротьби з корупцією поліції повинна 

починатися боротьбою з проблемою декриміналізації. Декриміналізація 

передбачає скасування кримінальної позначки на злочинах, де немає 

потерпілих, шляхом легалізації та урегулювання їх. Декриміналізація 

суттєво сприятиме вирішенню проблеми поліцейської корупції. Проте, 

сумнівно, що Конгрес або будь-який законодавчий орган держави 

серйозно розглядатиме легалізацію наркотиків або будь-яких інших 

заборонених товарів і послуг у найближчому майбутньому. 
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