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КОРУПЦІЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Історія корупції як соціального, політичного явища бере свій
початок у глибокій давнині. В античному світі під корупцією розуміли
участь в діяльності декількох (не менш двох) осіб, мета яких полягає у
«псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку судового процесу або процесу керування справами суспільства [1, с. 92].
Корупція в будь-якому її прояві небезпечна, але особливу загрозу національній безпеці становить політична корупція. Її основний
зміст – це корумповані форми політичної боротьби кланів,політичних
еліт, партій, груп і окремих осіб за владу. Вона підриває фундаментальні основи функціонування суспільства і влади,руйнує демократичні
принципи. Форми і прояви такої корупції різнобічні. Насамперед це
лобізм, протекціонізм, вигідне призначення на державні посади, інвестування комерційних структур за рахунок держбюджету, використання
посадового становища для надання пільг і переваг у підприємницькій
та комерційній діяльності, створення акціонерних компаній на базі
державних підприємств, перекачування бюджетних коштів у комерційні структури, переведення держмайна в акціонерні товариства,келійне проведення приватизації (прикладом може бути приватизація «Криворіжсталі»), фіктивне банкрутство.
Зв’язок влади і корупції найнебезпечніший. Як зазначає Р. Чапка
«Влада корумпує, а абсолютна влада корумпує абсолютно», [2, с.4] їх
взаємозв’язок не тільки матеріально корисливий. Можна зазначити, що
саме політичний компонент забезпечує корупції прикриття, її
суб’єктам дозволяє уникнути будь-якої відповідальності.
Феномен корупції в політиці, зловживання владою у політичних
цілях – як кримінологічна проблема українськими вченими почала досліджуватись протягом останніх років. Політичним аспектам корупції
в Україні були присвячені праці Невмержицького Є. «Корупція в
Україні:причини, наслідки, механізми протидії», Сафоненка А. «Антикорупційна політика в умовах трансформації українського суспільства», Мельника М.І. «Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії)», Скулиша Є. Зазначена проблема є малодослідженою і західними фахівцями. І все ж певні дослідження ролі корупції у боротьбі за владу мали місце. Серед криміно-
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логів, які присвятили свої роботи цій проблемі, слід, зокрема відзначити американських дослідників М. Дженксона і Дж. Ная, німецького
кримінолога Г. Й. Шнайдера та російських науковців В. В. Лунєєва і
П. О. Кабанова. Останній, до речі, є одним із прибічників виділення
такої окремої підгалузі в кримінології, як політична кримінологія.
Відомий німецький кримінолог Г. Й. ІІІнайдер у своїй роботі
«Кримінологія» зазначає, що політиків, які зловживають тимчасовою владою даною їм правовою державою, можна відрізнити за трьома ознаками. Вони: вчиняють правопорушення «в ім’я права та закону», використовують свої повноваження в злочинних цілях. Тому так складно виявити
зловживання владою і припинити їх; використовують громадську думку,
яка завжди довіряє відповідальним політикам, інакше держава виявиться
просто некерованою; нерідко використовують заради своїх злочинних
цілей державний апарат, призначений для боротьби зі злочинністю. Тому
зловживання владою буває дуже небезпечним [3, с. 437].
На думку В. А. Шабаліна, політична корупція є різновидом (поряд з політичним тероризмом) відхилення політичної поведінки. В основі політичної корупції лежить неофіційний, безконтрольний обмін
ресурсами між владними елітами та іншими структурами суспільства.
У розпорядженні правлячої еліти перебувають такі основні види державних ресурсів: символічні (державний гімн, прапор, герб та інші
знаки державної символіки); владно-розпорядчі (контроль за державною економікою, податкова політика та інше).Ці ресурси, виходячи з
групових цілей політичної еліти, можуть бути обміняні на ресурси іншого роду: політичну підтримку та матеріальні блага[4, с. 45].
Підтримуємо ряд зарубіжних вчених і російського кримінолога
Шабаліна у тому, що політична корупція – це девіантна політична
поведінка, яка виражається у нелегітимному використанні панівною
політичною елітою державних ресурсів з метою зміцнення своєї влади
або збагачення.
Скулиш Є.Д. зазначає, що суб’єктів вчинення корупції можна
поділити на низову і верхівну корупцію. Верхівна корупція характеризується: 1) високим соціальним статусом її суб’єкта, 2) виключною
латентністю такого роду діянь, 3) значною моральною і матеріальною
шкодою, 4) втратою іміджу України у світі. Мотиви, якими керуються
суб’єкти верховної корупції не завжди є корисними. Поштовхом до
такого роду дінь можуть бути виключно політичні міркування, це й
призводить до тісного взаємозв’язку верховної та політичної корупції.
Політична корупція проникає у життя суспільства, її мотиви – заволодіння владою, її утримання, перерозподіл сфер впливу окремих груп,
організацій, їх представників [5, с. 216].
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Слід зазначити, що політична корупція характеризується латентністю сірого виду. Сіра латентність – це проміжна категорія, яку становлять так звані напівприховані злочини, тобто злочини, зареєстровані правоохоронними органами, але не розкриті або такі, що розкриті,
однак обвинувачені звільняються від відповідальності за недостатністю доказів вини
К. Джибсон і Д. Роуворт вважають, що не всі типи політичної
корупції визначаються законом як злочинні діяння. Відповідно до визначеної ними типології політичної корупції, вони виділяють два види
політичної корупції: 1) як відхилену поведінку: а) політичний патронаж і клієнталізм – опіка політиками визначених ними службових осіб
підпорядкованих структур, створення для них найбільш сприятливих
умов в обмін на особисту відданість і політичну підтримку; б) «покупка голосів» –здійснюється у ході виборчих кампаній, застосовується до
фіксованих груп виборців (подарунки, вино, інші матеріальні цінності);в) «громадське корито»– буквально «бочка з салом»(гроші та матеріальні засоби, які виділяються з казни місцевою владою для громадських потреб з метою завоювання симпатій виборців); 2) як злочин:
а) хабар як разовий акт; б) підкуп, «купівля політика на тривалий термін» – буквально «прищеплення» [4, с. 50-51].
Політичний аспект корупції проявляється також у тому,що вона
передбачає експлуатацію публічної влади в приватних інтересах. Держава фактично позбавляється тієї частини влади,якою скористалася
корумпована особа у власних корисливих інтересах. Як зазначав свого
часу Гегель, «та частка державної влади,яку придбав для себе окремий
індивідум, втрачена для влади загального» [6, с. 115]. З іншого боку, ця
частка влади стає для нечесного службовця засобом неправомірного збагачення, а експлуатація публічної влади в приватних інтересах – своєрідним надприбутковим бізнесом. При цьому розмір отриманого таким шляхом «прибутку» залежить від рівня і значущості посади, від можливостей
«вирішувати питання», які вона надає особі, що її обіймає.
Прикладів такого «раптового» перетворення державних чиновників високого рангу у впливових бізнесменів і заможних людей новітня історія знає багато, включаючи пострадянські республіки,у тому
числі Україну. Досить згадати колишнього прем’єр-міністра України
П. Лазаренка. Сотні мільйонів американських доларів П. Лазаренка не
лише стали приводом для політичних обговорень,а й предметом розслідування кримінальних справ одразу у трьох країнах – Україні,
Швейцарії та США.
Висновки. Корупція є соціальним явищем, яке має яскраво виражене політичне забарвлення. Політичний аспект корупції проявляється в тому, що вона: безпосередньо впливає на формування владних
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інститутів, організацію діяльності та функціонування органів державної влади; значною мірою визначає політичну і соціальну сутність влади; впливає на визначення політики держави і прийняття конкретних
політичних та інших рішень. Розуміння політичного аспекту корупції
дозволяє по-новому подивитися на державну владу з позицій кримінології, визначити її як особливий об’єкт кримінологічних досліджень і
кримінологічного захисту.
Отже, політичну корупцію слід розглядати як девіантну політичну поведінку, як сукупність різних за своїм характером та ступенем суспільної небезпеки корупційних правопорушень, які вчиняються
для досягнення політичних цілей (щонайменше, такі цілі повинні мати
пріоритет над іншими).
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