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того, як боротися з цими конфліктами морально і етично. Заключний 

спосіб боротьби з корупцією в правоохоронних органах здійснюється за 

допомогою цивільних контрольних комісій. Роботою правозахисних 

цивільних комісій є розгляд справ про розслідування заяв про корупцію. 

Комісія також може висвітлювати рекомендації щодо змін у положенні 

про покарання та політику боротьби з корупцією. Багатьом людям 

подобаються переглядові ради, які не залежать від поліцейських органів, 

через збільшення об'єктивності, пов'язаної з ними. Вони вважають, що ці 

типи організацій спроможні повною мірою розслідувати проблеми 

корупції та побачити всі сторони цієї справи. 
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Поліція проти корупції 

Неправомірні дії та корупція в поіліції – це приклади 

зловживання службовим становищем з боку поліції. Дані терміни іноді 

використовуються взаємозаміно і відносяться до широкого кола 

процесуальних, кримінальних та цивільних правопорушень. 

Неправомірна поведінка є найбільш поширеною категорією 

правопорушень з боку поліції. Неправомірна поведінка є "процедурним 

моментом", коли це стосується поліції, яка порушує дисциплінарні 

правила та положення, та "злочинною", коли це стосується дій поліції, 

які порушують державні та федеральні закони; "неконституційними", 

коли такі дії порушують конституційні права громадянина, або може 

зустрічатись будь-яка комбінація таких порушень з боку поліції. 

Загальними формами неправомірних дій є надмірне використання 

фізичної сили або летальної зброї, дискримінаційного арешту, 

фізичного або словесного домагання та вибіркового застосування 

закону (тобто на власний розсуд). 

Корупція в поліції - це зловживання службовим становищем з 

боки поліції з метою отримання особистої вигоди. Корупція може 

включати прибуток або інший вид матеріальної вигоди, отриманої 

незаконним шляхом внаслідок зловживання повноваженнями з боку 

офіцера. Типовими формами корупції є хабарництво, вимагання, 

отримання у власність викрадених товарів та продаж наркотиків. 

Як кримінальне так і цивільне федеральне законодавство 

націлене на протидію неправомірній діяльності з боку поліції. 
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Федеральний закон застосовується до всіх штатів, округів та місцевих 

посадових осіб, включаючи тих, хто працює у виправних закладах. 

Закон забороняє будь-кого, хто виконує функції поліції, позбавити або 

позбавити за попередньою змовою іншу особу будь-якого права, 

захищеного Конституцією чи законами Сполучених Штатів. Крім того, 

федеральний закон забороняє будь яку расову дискримінацію та 

необґрунтовані арешти з боку поліції на расовому підґрунті, а також 

відмови департаментів поліції реагувати на скарги що стосуються 

расової дискримінації. 

Найбільшою проблемою для позивачів є те, що поліція 

захищається посилаючись на поліцейську недоторканність - звільнення 

від штрафних санкцій та тягарів, які зазвичай накладають на інших 

громадян. Цей імунітет обмежений, на відміну від абсолютного 

імунітету, який користується суддями або законодавцями. Місцеві та 

державні відділи поліції більш схильні до корупції, ніж федеральні 

відомства. Наприклад, Федеральне бюро розслідувань має високу 

репутацію і вважається прикладом того, якою повинна бути 

правоохоронна організація, а її агенти вважаються зразковими 

правоохоронцями. Заробітна плата працівників федеральних 

правоохоронних установ є більшою, але й освітні стандарти також 

значно вищі. Іншими словами, федеральні відомства є "кращими з 

кращих" серед співробітників правоохоронних органів. Нижча 

заробітна плата та гірша дисциплінованість як правило виявляються 

двома основними причинами корупції, і ці умови існують набагато 

частіше саме в місцевих установах та установах на рівні штатів. 

Очікування того що поліція буде керуватись засадами моралі під час 

захисту громадянських свобод, припиненні дії підпільних заходів під 

час процесу отримання інформації та збирання доказів, забезпечення 

дотримання правил, що регулюють господарську діяльність, 

залишаючись при цьому незахищеними від спокус, створюють напругу 

та суперечності. Одним з результатів цього є корупція. 
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Група держав по боротьбі з корупцією 

З давніх часів корупція є однією з хвороб суспільства. З кінця 

ХІХ сторіччя вона розглядалася як основна загроза суспільству оскільки 
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