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КОРУПЦІЯ У ПОЛІЦІЇ ІНДІЇ 

Корупція - глобальне явище. Вона існує у кожному суспільстві. 

За даними опитування поліція є найбільш ймовірним сектором 

корупційних дій в Індії. Можливо це здається дивним, проте поліцейські 

беруть гроші як у відповідачів так і у позивачів. Повноваження, які 

надаються поліцейським в Індії, настільки широкі, що вони можуть 

звинувачувати, арештовувати або переслідувати навіть чесну людину. 

Зафіксовані часті випадки побиття незаможних людей (рікшів, 

некваліфікованих робітників, торговців), коли привід був незначний, і 

відбирання у них грошей, одержання певних сум від водіїв вантажівок 

та від крамарів. 

 Корупція серед працівників поліції є специфічною формою 

протиправної діяльності, коли, з метою особистого збагачення або 

просування по службі, поліцейські не здійснюють або вибірково 

здійснюють слідчі дії чи арешт. Основний вид корупції у поліції – це 

вимагання або отримання хабарів за неповідомлення про 

наркоторгівлю, борделі та іншу заборонену законом діяльність. 

Трапляються випадки, коли правоохоронці порушують кодекс 

поведінки, домагаючись засудження підозрюваних на підставі 

фальшованих доказів. Відомо випадки, коли безпосередньо поліцейські 

свідомо і систематично приймають участь у організованій злочинності. 

 У стаття 7 Кодексу поведінки Організації Об'єднаних Націй для 

працівників правоохоронних органів відзначається, що "працівники 

правоохоронних органів не повинні вчиняти корупційні дії. Вони також 

повинні неухильно протистояти таким діям". Проте існує багато 

прикладів протиправних дій поліцейських. 

 Причини існування корупції в поліції Індії здебільшого пов'язані 

з колоніальною моделлю поліцейської діяльності та відсутністю 

підзвітності в правоохоронній системі країни. Поліція була 

організована як колоніальна в період правління Британії в 

Індії.Низькооплачувана та погано підготовлена поліція Індії отримала 

надзвичайні права на прийняття дискреційних рішень та широкі 

повноваження щодо корінного населення. Поліція була створена для 

того, щоб вселити жах у серцях людей, щоб ніхто не перешкоджав 

британському правлінню. На жаль, поліцейська система, свідомо 
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сконструйована для підкорення місцевих жителів і просування 

колоніальних інтересів, зберігалася після того, як країна отримала 

незалежність. 

 Поліція Індії асоціюється з поліцейським, який порушує закон, а 

неправомірні дії поліції - це потужна зброя, яка плямує імідж цієї 

інституції. Таким чином, головним завданням поліції сьогодні є 

покращення іміджу, для чого мають бути обов'язково проведені 

реформи на рівні особового складу. Рональд Сігал сказав, що "корупція 

починається зверху і пронизує все суспільство". Отже, потрібна 

загальнонаціональна рішучість до боротьби з корупцією для того, щоб 

досягти ефективності антикорупційних заходів в поліції Індії.  

Науковий консультант Іванова І. Л. 
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Проблеми запобігання та боротьби з корупцією 

Терміном «Корупція» називають хабарництво. У правовому сенсі 

корупція означає зловживання довірою у сфері управління, правосуддя, 

юстиції, економіки, політики, а також навіть в неекономічних 

об'єднаннях або організаціях (наприклад, в фондах), щоб отримати 

матеріальні або нематеріальні переваги для себе або третіх осіб, на які 

не існує законного права. 

З корупцією можна і потрібно боротися як репресивними 

методами, так й шляхом попередження та профілактики. Під репресіями 

розуміють загрозу покарання та покарання корупційних дій або інші 

санкції. Запобігання корупції - це всі заходи, які відлякують та 

стримують подібні дії, вони ускладнюють або перешкоджають 

досягненню результату. 

Аналіз боротьби з корупцією в окремих країнах свідчить про 

великий розрив між заявленими принципами рівності всіх громадян 

перед законом та фактичним станом справ. Корупція – це не тільки 

свого роду злочин, вона також сприяє поєднанню кримінальних 

структур і органів виконавчої та законодавчої влади, проникненню 

організованої злочинності в управління банками, великими 

підприємствами, в ряди керівництва торгівельних організацій, засобів 

масової інформації та в інші сфери суспільного життя. 

Кожен громадянин повинен знати правила поведінки при 

спілкуванні з співробітниками адміністрації та уряду, ставити чіткі та 
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