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Боротьба з корупцією в поліції Австрії 

 В Австрії до 2010 року була незначна кількість звинувачувальних 
актів, пов’язаних з корупцією і лише декілька справ про корупцію було 
порушено проти Австрійської поліції. Успіх, в порівнянні з іншими 
країнами, може бути зокрема приписаний стійкому економічному 
розвитку держави, який дозволяє поліцейським силам Австрії 
отримувати належну заробітну плату. Необхідно відмітити, що Австрія – 
це ворота до Євросоюзу для східних Європейських країн, що створює 
додаткові можливості для корупції. Незважаючи на це, дослідження 
показують, що поліцейські і інспектори прагнуть бути добре обізнаними 
в межах поліцейської культури, особливо з тим, що стосується видів 
поведінкових дозволів і заборон. Хоча в Австрії корупція поки що не 
процвітає, було декілька справ про корупцію, особливо за останні 
декілька років, які ставлять під сумнів дієздатність Австрійської поліції. 
У 2006 році керівник Віденської поліції був звинувачений в зловживанні 
владою і несанкціонованим прийняттям дарунків від приватних 
компаній, що було доказом зростання корупційних дій, здійснених 
Австрійською поліцією. Не зважаючи на такий швидкий ріст випадків 
корупційних дій поліцейської влади Австрії, немає ніяких 
загальнодоступних даних і недостатня кількість академічних досліджень, 
що деталізують число поліцейських, що зареєстровані, підозрюються, або 
причетні до корупційних дій, тому що установи, відповідальні за 
протистояння корупції, лише декілька років назад почали аналізувати її, 
із-за сучасної точки зору, що корупція в поліції в Австрії є. Слід 
відмітити, що не зважаючи на недавню ескалацію в поширеності корупції 
в поліції, Австрія все ще залишається країною, яку характеризує низький 
рівень випадків корупції, порівняно з інші країни у всьому світі. 
Економічна безпека Австрії дозволила поліції впровадити органи 
внутрішнього контролю, які потрібні для виявлення і боротьби з 
корупцією. Впроваджені органи внутрішнього контролю включають 
відділ внутрішніх справ, відділ громадських справ і, також, відділ 
омбудсмена. Ці створені відділи, пов'язані разом високою мірою 
нетерпимості громадян Австрії до корупції і стійкою природою 
Австрійської економіки, виявляються здатними відповідати принципам 
дієвої структури, потрібної для того, щоб зменшити і знищити корупцію 
поліції в усій Австрії. 
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