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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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Наскількикорумпована Німеччина? Згідно з даними Transparency 

International(неурядова міжнародна організація по боротьбі з корупцією 

та дослідженню рівня корупції по всьому світу)в німецьких установах, 

особливо в муніципалітетах,не проти мати додатковий дохід. 
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В порівнянні з іншими країнами німецькі підприємці, політики та 

державні установи вважаються відносно чистими. Але організація 

Transparency International, яка бореться з корупцією в усьому світі 

занепокоєна: керівники німецьких компаній,згідно з 

дослідженнями,сприймаютьвсе більше нормальним, якщо «нерегулярні 

платежі» надходять до адміністрацій з метою прискорити, або зробити 

можливими здійснення певних рішень. 

Останні випадки здається тільки підтверджують цю оцінку. Як 

повідомляється, мєр міста Регенсбурга отримав кілька сотень тисяч 

євро від будівельного підрядника.Як по маслу пройшов тоді процес 

передачі 35 га землі під будівництво фірмі, яка передала ці гроші. Вже 

тиждень Бургомістр Йоахім Вольбергс (СДПГ) тримається під вартою 

за підозру в корупції.Також проти його попередника Ганса 

Шнайнінгера (ХСС), колишнього голови баварського міставедеться 

слідство.А в Інгольштадті 13 осіб знаходяться в центрі уваги 

прокуратури в зв’язку з корупційною справою навколо місцевої клініки. 

Едда Мюллер, голова TransparencyInternational у Німеччині, 

вважає: «Муніципалітети є важливою ареною для корупції, тому що 

саме туди надходить багато грошей».Німеччина захистила своє десяте 

місце за попередній рік за даними останнього «Індексу сприйняття 

корупції», який представила TransparencyInternational. Це означає, що 

лише дев'ять країн світу вважаються менш корумпованими: Чотири 

скандинавських країни, а також Нова Зеландія, Швейцарія, Нідерланди, 

Сінгапур та Канада. Незважаючи на це, в Німеччині спостерігаються 

тривожні тенденції, вважає Едда Мюллер. Хоча економіка, політика та 

державна влада сприймаються як все більше і більше корумпованими, з 

іншого боку також зникає довіра до німецьких керівників 

фірм.TransparencyInternational цитує дослідження, в якому одна третина 

опитаних вважає, що всі або більшість керівників фірм були залученими 

докорупційних махінацій. Цьомупосприяла також справа концерну 

«Фольксваген».До індексу сприйняття корупції включаються данні 

ряду досліджень, які зосереджують увагу на розумінні корупції в 

кожній країні.TransparencyInternationalвважає це більш важливим, ніж 

порівняння кількості справ, які дійшли до суду, або за якими був 

винесений вирок. Тому що в найбільш корумпованих країнах дача 

хабара зазвичай лишається безкарною. 

Науковий консультантАнтонян І.М. 
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