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NATASZA DURAJ 1

PRZESTĘPSTWA NADUŻYCIA WŁADZY I KORUPCJI 
W PRAWIE KARNYM FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Wprowadzenie

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie przestępstw związanych 
z nadużyciem władzy oraz korupcji w prawie karnym Federacji Rosyjskiej. 
Cel ten został uznany za istotny z punktu widzenia potrzeb badań nauko-
wych odnoszących się do zagadnień związanych przede wszystkim z kwe-
stią kształtowania i kontroli bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa 
ekonomicznego oraz bezpieczeństwa społecznego.

W opracowaniu przedstawione zostały przestępstwa, związane z nad-
użyciem władzy przez urzędników oraz z korupcją urzędniczą, zawarte 
w rozdziale 30 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 2 zatytułowanym 
„Przestępstwa przeciwko władzy państwowej, interesom służby państwo-
wej i służby w organach samorządu terytorialnego”. W artykule uwaga 
czytelnika została skoncentrowana na trzech artykułach rosyjskiego ko-
deksu karnego, odnoszących się do przestępstw związanych z korupcją 
urzędniczą, a mianowicie: art. 285 — „Nadużycie władzy”, art. 290 — 
„Przyjęcie łapówki” oraz art. 291 — „Wręczenie łapówki”.

W artykule zaprezentowano dane liczbowe z lat 2009–2017 ukazujące 
liczbę popełnionych przestępstw związanych z nadużyciem władzy oraz prze-
stępstw związanych z korupcją urzędniczą. Dane te pochodzą z materiałów 
zgromadzonych przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej 3 w odnie-
sieniu do ogólnej liczby popełnionych przestępstw tego rodzaju oraz tych-
że przestępstw w podziale na poszczególne podmioty Federacji Rosyjskiej.

1 Dr hab. Natasza Duraj — prof. nadzw. UŁ. Autorka pracuje na Uniwersytecie Łódz-
kim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, gdzie zajmuje stanowisko kierownika 
Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo 
ekonomiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, prze-
stępczość w sferze działalności ekonomicznej, zapobieganie przestępczości gospodarczej.

  Adres do korespondencji: <durajnatasza@gmail.com>.
2 Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z 13 czerwca 1996 r., nr 63 (Уголовный

кодексРоссийскойФедерацииот 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ), dalej jako k.k. FR.
3 Prokuratura Generalna Federacji  Rosyjskiej, Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации, <www.crimestat.ru>, 13 kwietnia 2019 r.
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W opracowaniu przyjęto za zasadne twierdzenie, że korupcja stanowi 
istotny problem społeczny, oddziałujący na wiele dziedzin życia, funkcjono-
wanie struktur państwa, a także działanie różnych instytucji 4. Za wiodące 
uznano podejście traktujące korupcję urzędniczą jako zachowania w róż-
nych dziedzinach zarówno administracji państwowej, jak i samorządowej 
na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej, pojawiające się wów-
czas, gdy istnieje czynnik jawności w kontaktach z urzędnikami lub jest 
inicjowane w sposób ukryty z wykorzystaniem dodatkowych gratyfi kacji, 
uzyskiwanych od ludzi w sprawach urzędowych w każdej dziedzinie życia 5.

Kary przewidziane w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej 
za przestępstwa związane z nadużyciem władzy oraz przyjęciem 

i wręczeniem łapówki

Samo pojęcie kary i cele jej wymierzania zostały opisane 
w art. 43 k.k. FR zatytułowanym „Pojęcie i cele kary”. Zgodnie z brzmie-
niem art. 43 ust. 1 k.k. FR kara jest środkiem przymusu państwowego 
wymierzanego na podstawie wyroku sądu. Karę stosuje się w stosunku 
do osoby, która została uznana za winną popełnienia przestępstwa i pole-
ga ona na przewidzianych przez kodeks karny Federacji Rosyjskiej pozba-
wieniu lub ograniczeniu praw i wolności tejże osoby. W ust. 2 niniejszego 
artykułu ustawodawca zawarł zapis stanowiący, że kara stosowana jest 
w celu przywrócenia sprawiedliwości społecznej, a także w celu poprawy 
skazanego i zapobieżeniu popełnianiu nowych przestępstw.

W art. 45 k.k. FR zatytułowanym „Kary zasadnicze i dodatkowe” pra-
wodawca zawarł zapis stanowiący, że kary zasadnicze stanowią wyłącznie: 
prace obowiązkowe, prace poprawcze, ograniczenie dotyczące służby woj-
skowej, prace przymusowe, areszt, pobyt w dyscyplinarnej jednostce woj-
skowej, pozbawienie wolności na czas określony, dożywotnie ograniczenie 
wolności, kara śmierci (ust. 1). Zarówno jako kary zasadnicze, jak i kary 
dodatkowe mogą być orzekane: grzywna, pozbawienie prawa zajmowania 
określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością, ogra-
niczenie wolności (ust. 2). Kary dodatkowe stanowią wyłącznie: pozbawie-
nie specjalnego, wojskowego lub honorowego tytułu, stopnia służbowego 
i nagród państwowych (ust. 3).

W przypadku przestępstw związanych z nadużyciem władzy i korup-
cją urzędniczą kodeks karny Federacji Rosyjskiej przewiduje następujące 
rodzaje kar: grzywna, pozbawienie prawa zajmowania określonych stano-
wisk lub zajmowania się określoną działalnością, prace poprawcze, prace 
przymusowe, areszt oraz pozbawienie wolności na czas określony.

4  A. Kojder, Strategie przeciwdziałania korupcji — doświadczenia polskie [w:] 
A. Kojder, A. Sadowski (red.), Klimaty korupcji, Warszawa 2001, s. 47.

5  P. Sulowski, Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego pań-
stwa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 
2012, nr 8, s. 62.
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Ogólne unormowanie wyżej wymienionych kar w kodeksie karnym Fe-
deracji Rosyjskiej prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Ogólne unormowanie kar odnoszących się do przestępstw związanych z nadużyciem władzy 

i korupcją urzędniczą w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej
Art. 46 k.k. FR — Grzywna

ust. 1. Grzywna stanowi karę pieniężną, wymierzaną w granicach, przewidzianych 
w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej.

ust. 2. Grzywna ustalana jest w wysokości od 5 tys. do 5 mln rubli lub 
w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres 
od dwóch tygodni do lat pięciu albo obliczana jest w wielkości, podzielnej wartości 
przedmiotu lub sumy korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa 
bądź sprzedajności, łapówki albo sumy nielegalnie przemieszczonych środków 
pieniężnych i (lub) wartości instrumentów pieniężnych. Grzywna w wysokości 
od 500 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego 
dochodu skazanego za okres powyżej lat trzech może być wymierzona tylko 
w przypadkach, przewidzianych specjalnie przez odpowiednie artykuły Części 
szczególnej kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, za wyjątkiem przypadków 
obliczania wysokości grzywny w oparciu o wielkość, podzielną sumę korzyści 
majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności, łapówki 
lub sumę nielegalnie przemieszczonych środków pieniężnych i (lub) wartości 
instrumentów pieniężnych. Grzywna, obliczona w oparciu o wielkość, podzielną 
sumę korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności, 
łapówki lub sumę nielegalnie przemieszczonych środków pieniężnych i (lub) 
wartości instrumentów pieniężnych, ustalana jest w wysokości do stokrotnej 
sumy korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności, 
łapówki lub sumy nielegalnie przemieszczonych środków pieniężnych i (lub) 
wartości instrumentów pieniężnych, ale nie może być ona mniejsza od 25 tys. 
rubli i większa od 500 mln rubli.

ust. 3.Wysokość grzywny określona jest przez sąd z uwzględnieniem ciężkości 
popełnionego przestępstwa oraz stanu majątkowego skazanego i jego rodziny, 
a także z uwzględnieniem możliwości otrzymania przez skazanego wynagrodzenia 
za pracę bądź innego dochodu. Z uwzględnieniem wymienionych wyżej 
okoliczności sąd może wymierzyć grzywnę z rozłożeniem jej na określone raty 
na okres do lat pięciu.

ust. 4. Grzywna jako dodatkowy rodzaj kary może być wymierzana tylko 
w przypadkach, przewidzianych przez określone artykuły części szczególnej 
kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

ust. 5. W przypadkach uporczywego uchylania się od zapłaty grzywny, 
wymierzonej jako kara zasadnicza, za wyjątkiem przypadków wymierzenia 
grzywny w wysokości, obliczanej w oparciu o wielkość, podzielną sumę 
korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności 
lub łapówki, kara grzywny zamieniana jest na inną karę, za wyjątkiem kary 
pozbawienia wolności. W przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty 
grzywny w wysokości obliczanej w oparciu o wielkość, podzielną sumę korzyści 
majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności lub łapówki, 
wymierzonej jako kara zasadnicza, kara grzywny zamieniana jest na karę 
w granicach sankcji, przewidzianej przez odpowiedni artykuł Części szczególnej 
Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Przy tym wykonanie wymierzonej kary nie 
może być warunkowo zawieszone.
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Art. 47 k.k. FR — Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub 
zajmowania się określoną działalnością 

ust. 1. Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością polega na zakazie zajmowania stanowiska w służbie 
państwowej, w organach samorządu terytorialnego bądź zajmowania się określoną 
działalnością zawodową lub inną działalnością.

ust. 2. Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się 
określoną działalnością ustanawiane jest na okres od jednego roku do lat pięciu jako 
zasadniczy rodzaj kary i na okres od sześciu miesięcy do lat trzech jako dodatkowy 
rodzaj kary. W przypadkach, specjalnie przewidzianych w odpowiednich artykułach 
Części szczególnej kodeku karnego Federacji Rosyjskiej, pozbawienie prawa zajmowania 
określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością ustanawiane jest 
na okres do lat dwudziestu jako dodatkowy rodzaj kary.

ust. 3. Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością może być wymierzone jako dodatkowy rodzaj kary 
i w przypadkach, gdy nie zostało to przewidziane przez odpowiedni artykuł części 
szczególnej kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jako kara za określone przestępstwo, 
jeśli z uwzględnieniem charakteru i stopnia szkodliwości społecznej popełnionego 
przestępstwa oraz osoby sprawcy sąd uznaje za niemożliwe zachowanie przez niego prawa 
do zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością.

ust. 4. W przypadkach wymierzenia tego rodzaju kary jako kary dodatkowej 
do kary prac obowiązkowych, prac poprawczych, ograniczenia wolności, a także przy 
warunkowych zawieszeniu wykonania orzeczonej kary, jej okres obliczany jest od chwili 
uprawomocnienia się wyroku sądu. W przypadku wymierzenia kary pozbawienia prawa 
zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością jako 
dodatkowego rodzaju kary do kary aresztu, umieszczenia w dyscyplinarnej jednostce 
wojskowej, kary prac przymusowych lub kary pozbawienia wolności, kara ta rozciąga 
się na wszystkie okresy odbywania wymienionych wyżej zasadniczych rodzajów kary, 
ale przy tym jej okres obliczany jest od chwili ich odbycia.

Art. 50 k.k. FR — Prace poprawcze
ust. 1. Prace poprawcze wymierzane są skazanemu, który posiada stałe miejsce 

pracy, a także skazanemu nieposiadającemu stałego miejsca pracy. Skazany, który 
posiada stałe miejsce pracy, odbywa karę prac poprawczych w tymże miejscu. 
Skazany, który nie posiada stałego miejsca pracy, odbywa karę prac poprawczych 
w miejscach, określonych przez organy samorządu terytorialnego po uzgodnieniu 
z organami penitencjarnymi, przy czym w rejonie miejsca zamieszkania skazanego.

ust. 2. Prace poprawcze ustalane są na okres od dwóch miesięcy do lat dwóch.
ust. 3. Z wynagrodzenia za pracę skazanego na karę prac poprawczych dokonuje 

się potrąceń na rzecz dochodu państwa w wysokości, ustalonej wyrokiem sądu, 
w granicach od pięciu do dwudziestu procent.

ust. 4. W przypadku uporczywego uchylania się skazanego od odbywania kary 
prac poprawczych, sąd może zamienić nieodbytą karę na karę prac przymusowych 
lub karę pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę następujące rozliczenie: jeden 
dzień prac przymusowych lub jeden dzień pozbawienia wolności za trzy dni prac 
poprawczych.

ust. 5. Prace poprawcze nie są wymierzane osobom, które posiadają pierwszy stopień 
inwalidztwa, kobietom w ciąży, kobietom posiadającym dzieci w wieku do lat trzech, 
żołnierzom odbywającym służbę wojskową na podstawie powołania do wojska, a także 
żołnierzom odbywającym kontraktową służbę wojskową na wojskowych stanowiskach 
szeregowych i sierżantów, jeśli w chwili wydania wyroku przez sąd nie odbyli oni 
określonego prawem okresu służby wojskowej na podstawie powołania do wojska.
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Art. 53.1 k.k. FR — Prace przymusowe
ust. 1. Prace przymusowe stosowane są jako alternatywa dla kary pozbawienia 

wolności w przypadkach, przewidzianych przez odpowiednie artykuły części 
szczególnej kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej za popełnienie przestępstw 
niewielkiej ciężkości lub przestępstw średniej ciężkości bądź za popełnienie 
ciężkiego przestępstwa po raz pierwszy.

ust. 2. Jeśli wymierzywszy karę w postaci pozbawienia wolności sąd dojdzie 
do wniosku o możliwości poprawy skazanego bez bezwzględnego odbywania kary 
w miejscach pozbawienia wolności postanawia on o zamianie skazanemu kary 
w postaci pozbawienia wolności na karę prac przymusowych. W sytuacji, gdy sąd 
wymierzy karę w postaci pozbawienia wolności na okres dłuższy niż pięć lat, kara 
prac przymusowych nie jest stosowana.

ust. 3. Prace przymusowe polegają na doprowadzeniu skazanego do podjęcia 
pracy w miejscach określonych przez instytucje i organy systemu penitencjarnego.

ust. 4. Prace przymusowe wymierzane są na okres od dwóch miesięcy do lat 
pięciu.

ust. 5. Z wynagrodzenia za pracę skazanego na karę prac przymusowych 
dokonywane są potrącenia na rzecz dochodu państwa, przelewane na rachunek 
odpowiedniego organu terytorialnego systemu penitencjarnego w wysokości 
ustalonej wyrokiem sądu i w granicach od pięciu do dwudziestu procent.

ust. 6. W przypadku uchylania się skazanego od odbywania prac przymusowych, 
kara prac przymusowych jest zamieniana na karę pozbawienia wolności przy 
zastosowaniu następującego rozliczenia: jeden dzień pozbawienia wolności za jeden 
dzień prac przymusowych.

ust. 7. Kara prac przymusowych nie jest wymierzana nieletnim, osobom 
z pierwszym lub drugim stopniem inwalidztwa, kobietom w ciąży, kobietom 
posiadającym dzieci w wieku do lat trzech, kobietom, które ukończyły pięćdziesiąty 
piąty rok życia, mężczyznom, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia, a także 
żołnierzom.

Art. 54 k.k. FR — Areszt
ust. 1. Kara aresztu polega na przebywaniu skazanego w warunkach ścisłej 

izolacji od społeczeństwa i ustanawiana jest na okres od jednego do sześciu 
miesięcy. W przypadku zamiany kary prac obowiązkowych lub kary prac 
poprawczych na karę aresztu, areszt może być wymierzony na okres krótszy niż 
jeden miesiąc.

ust. 2. Kara aresztu nie jest wymierzana osobom, które w chwili wydania 
wyroku przez sąd nie ukończyły osiemnastego roku życia, a także kobietom 
w ciąży i kobietom posiadającym dzieci w wieku do lat czternastu.

ust. 3. Żołnierze odbywają karę aresztu w areszcie wojskowym.

Art. 56 k.k. FR — Pozbawienie wolności na czas określony
ust. 1. Pozbawienie wolności polega na izolacji skazanego od społeczeństwa 

poprzez skierowanie go do kolonii-osiedla karnego, umieszczenie w kolonii 
wychowawczej, leczniczym zakładzie karnym, kolonii karnej o rygorze ogólnym, 
o rygorze zaostrzonym lub o rygorze szczególnym bądź do więzienia. 
Kara w postaci pozbawienia wolności może być wymierzona skazanemu, 
który popełnił po raz pierwszy przestępstwo niewielkiej ciężkości tylko 
w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności obciążające, przewidziane brzmieniem 
art. 63 k.k. FR („Okoliczności zaostrzające karę”), z wyjątkiem przestępstw,
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przewidzianych w art. 228 ust. 1 („Nielegalne nabycie, przechowywanie, przewóz, 
produkcja, przetwarzanie środków odurzających, substancji psychotropowych 
lub ich analogów, a także nielegalne nabycie, przechowywanie, przewóz roślin, 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe bądź ich części, 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe”) art. 231 ust. 1 
(„Nielegalna uprawa roślin, zawierających środki odurzające lub substancje 
psychotropowe bądź ich prekursory”) i art. 233 k.k. FR („Nielegalne wydawanie 
lub podrabianie recept albo innych dokumentów, uprawniających do nabycia 
środków odurzających lub substancji psychotropowych”) lub jeśli tylko 
pozbawienie wolności jest przewidziane przez określony artykuł części szczególnej 
kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jako jedyny rodzaj kary.

ust. 2. Kara pozbawienia wolności ustanawiana jest na okres od dwóch 
miesięcy do lat dwudziestu.

ust. 3. [Utracił moc].
ust. 4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5 niniejszego artykułu, 

przy częściowym lub całkowitym sumowaniu okresów kary pozbawienia wolności, 
przy wymierzaniu kary za zbieg przestępstw, maksymalny okres pozbawienia 
wolności nie może być dłuższy niż dwadzieścia pięć lat, a przy zbiegu wyroków — 
nie dłuższy niż trzydzieści lat.

ust. 5. W przypadku popełnienia chociażby jednego z przestępstw, 
przewidzianych w art. 205 („Akt terrorystyczny”), art. 205.1 („Wspieranie 
działalności terrorystycznej”), art. 205.2 („Publiczne wezwania do dokonywania 
działalności terrorystycznej lub publiczne usprawiedliwianie terroryzmu”), 
art. 205.3 („Odbywanie szkolenia w celu dokonywania działalności 
terrorystycznej”), art. 205.4 („Organizacja związku terrorystycznego 
i uczestnictwo w nim”), art. 205.5 („Organizowanie działalności organizacji 
terrorystycznej i uczestnictwo w działalności takiej organizacji”), art. 206 
ust. 3 i 4 („Wzięcie zakładnika”), art. 211 ust. 4 („Porwanie statku transportu 
powietrznego lub wodnego albo składu taboru kolejowego”), art. 277 („Zamach 
na życie działacza państwowego lub społecznego”), art. 278 („Przejęcie lub 
utrzymanie władzy z użyciem przemocy”), art. 279 („Powstanie zbrojne”), art. 353 
(„Planowanie, przygotowywanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej”), 
art. 356 („Zastosowanie niedozwolonych środków i metod prowadzenia wojny”), 
art. 357 („Ludobójstwo”), art. 358 („Zagłada ekologiczna”), art. 360 („Napad 
na osoby lub instytucje, które korzystają z ochrony międzynarodowej”), art. 361 
(„Akt międzynarodowego terroryzmu”) k.k. FR, wymierzając karę za zbieg 
przestępstw poprzez częściowe lub całkowite sumowanie okresów pozbawienia 
wolności, maksymalna kara pozbawienia wolności nie może być dłuższa niż 
trzydzieści lat, a za zbieg wyroków — nie dłuższa niż trzydzieści pięć lat.

Źródło: opracowanie własne na podstawie k.k. FR

Stosownie do postanowień art. 60 k.k. FR zatytułowanego „Ogólne zasa-
dy wymiaru kary” osobie, która została uznana za winną popełnienia prze-
stępstwa, wymierzana jest sprawiedliwa kara w granicach przewidzianych 
brzmieniem określonego artykułu części szczególnej kodeksu karnego Fe-
deracji Rosyjskiej i z uwzględnieniem postanowień części ogólnej tego ko-
deksu (ust. 1). Ustawodawca zawarł także zapis stanowiący, że surowszy 
rodzaj kary spośród przewidzianych za popełnione przestępstwo jest wy-
mierzany tylko w przypadku, jeśli łagodniejszy rodzaj kary nie jest w stanie 
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zapewnić osiągnięcia celów kary (ust. 2). Artykuł 60 ust. 3 k.k. FR zawiera 
zapis stanowiący, że przy wymierzeniu kary bierze się pod uwagę charakter 
i stopień społecznej szkodliwości przestępstwa oraz osobę winnego, w tym 
okoliczności łagodzące i zaostrzające karę, a także wpływ wymierzonej 
kary na poprawę skazanego oraz na warunki życia jego rodziny. 

Unormowanie przestępstw nadużycia władzy, przyjęcia i wręczenia 
łapówki w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej

Przestępstwa związane z nadużyciem władzy zostały unormowane 
w art. 285 k.k. FR. W art. 285 ust. 1 k.k. FR zapisano, że wykorzysta-
nie przez funkcjonariusza publicznego swoich uprawnień służbowych, 
jeśli czyn ten został dokonany z pobudek materialnych lub z innych po-
budek osobistych i spowodował istotne naruszenie praw oraz interesów 
prawnych obywateli lub organizacji bądź prawnie chronionych interesów 
społeczeństwa lub państwa, zagrożone jest karą grzywny w wysokości 
do 80 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego do-
chodu skazanego za okres do sześciu miesięcy, bądź pozbawieniem prawa 
zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną dzia-
łalnością na okres do lat pięciu, albo karą prac przymusowych na okres 
do lat czterech, bądź karą aresztu na okres od czterech do sześciu miesię-
cy, albo karą pozbawienia wolności na okres do lat czterech.

Stosownie do art. 285 ust. 2 k.k. FR, za czyn wymieniony w ust. 1 ni-
niejszego artykułu, popełniony przez osobę piastującą stanowisko pań-
stwowe Federacji Rosyjskiej lub stanowisko państwowe podmiotu Fede-
racji Rosyjskiej, a także przez szefa organizacji samorządu terytorialnego, 
grozi kara grzywny w wysokości od 100 tys. do 300 tys. rubli lub w wy-
sokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres 
od jednego roku do dwóch lat, bądź kara prac przymusowych na okres 
do lat pięciu i fakultatywna kara pozbawienia prawa zajmowania okre-
ślonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres 
do lat trzech, albo kara pozbawienia wolności na okres do lat siedmiu 
i fakultatywna kara pozbawienia prawa zajmowania określonych stano-
wisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat trzech. 
Ustawodawca w ust. 3 zawarł zapis, zgodnie z brzmieniem którego popeł-
nienie czynów, wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 omawianego artykułu, 
które spowodowały poważne konsekwencje, zagrożone jest karą pozbawie-
nia wolności na okres do lat dziesięciu i obligatoryjną karą pozbawienia 
prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat trzech.

Do art. 285 k.k. FR ustawodawca dodał przypisy. Zgodnie z zapisami 
ujętymi w przypisie pierwszym za funkcjonariuszy publicznych uznawane 
są osoby, które w sposób stały, czasowy lub posiadając specjalne upraw-
nienia wykonują funkcje przedstawiciela władzy lub wykonują funkcje or-
ganizacyjno-zarządzające, administracyjno-gospodarcze w organach pań-
stwowych, organach samorządu terytorialnego, instytucjach państwowych 
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i samorządowych, korporacjach państwowych, spółkach państwowych, 
państwowych i samorządowych przedsiębiorstwach unitarnych, spółkach 
akcyjnych, których kontrolny pakiet akcji przynależy Federacji Rosyjskiej, 
podmiotom Federacji Rosyjskiej lub jednostkom samorządu terytorial-
nego, a także w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych wojskach 
i formacjach wojskowych Federacji Rosyjskiej. Przypis drugi zawiera za-
pis stanowiący, że pod pojęciem osób zajmujących stanowiska państwowe 
w Federacji Rosyjskiej rozumiane są osoby, które zajmują stanowiska, 
ustanowione w Konstytucji Federacji Rosyjskiej, federalnymi ustawami 
konstytucyjnymi i ustawami konstytucyjnymi, przeznaczone do bezpo-
średniego wykonywania umocowań prawnych organów państwowych. 
Natomiast w przypisie 3 ujęto zapis stanowiący, że pod pojęciem osób 
zajmujących stanowiska państwowe w podmiotach Federacji Rosyjskiej 
rozumiane są osoby, zajmujące stanowiska, ustanowione konstytucjami 
lub dekretami podmiotów Federacji Rosyjskiej, przeznaczone do bezpo-
średniego wykonywania umocowań prawnych organów państwowych.

Przestępstwa związane z przyjęciem łapówki przez funkcjonariusza publicz-
nego zostały ujęte w art. 290 k.k. FR. W ust. 1 niniejszego artykułu zawarto 
zapis stanowiący, że przyjęcie przez funkcjonariusza publicznego, zagranicz-
nego funkcjonariusza publicznego lub funkcjonariusza publicznego publicznej 
organizacji międzynarodowej osobiście lub przez pośrednika łapówki w formie 
środków pieniężnych, papierów wartościowych, innego majątku lub w formie 
nielegalnego wyświadczenie usług o charakterze majątkowym, udzielenia in-
nych praw majątkowych (w tym, gdy łapówka po wskazaniu funkcjonariu-
sza publicznego przekazywana jest innej osobie fi zycznej lub osobie prawnej), 
za dokonanie działań (zaniechanie) na korzyść wręczającego łapówkę lub osób 
podstawionych przez niego, jeśli funkcjonariusz publiczny na mocy swojego 
stanowiska służbowego może przyczynić się do wskazanych działań (zaniecha-
nia), a także za protekcję lub pobłażliwość służbową, grozi kara grzywny w wy-
sokości do 1 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego 
dochodu skazanego za okres do lat dwóch bądź w wysokości od dziesięcio-
krotnej do pięćdziesięciokrotnej sumy łapówki i obligatoryjna kara pozbawie-
nia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat trzech, bądź kara prac poprawczych na okres 
od jednego roku do lat dwóch i obligatoryjna kara pozbawienia prawa zaj-
mowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością 
na okres do lat trzech, albo kara prac przymusowych na okres do lat pię-
ciu i obligatoryjna kara pozbawienia prawa zajmowania określonych stano-
wisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat trzech, bądź 
kara pozbawienia wolności na okres do lat trzech i fakultatywna kara grzyw-
ny w wysokości od dziesięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości łapówki.

Stosownie do postanowień art. 290 ust. 2 k.k. FR przyjęcie przez funk-
cjonariusza publicznego, zagranicznego funkcjonariusza publicznego 
lub funkcjonariusza publicznego publicznej organizacji międzynarodo-
wej łapówki znacznej wartości zagrożone jest karą grzywny w wysoko-
ści od 200 tys. do 1 mln 500 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia 
za pracę albo innego dochodu skazanego za okres od sześciu miesięcy 
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do lat dwóch albo w wysokości od trzydziestokrotnej do sześćdziesięcio-
krotnej wartości łapówki i obligatoryjną karą pozbawienia prawa zajmo-
wania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością 
na okres do lat trzech, bądź karą pozbawienia wolności na okres do lat 
sześciu i fakultatywną karą grzywny w wysokości do trzydziestokrotnej 
wartości łapówki wraz z fakultatywną karą pozbawienia prawa zajmowa-
nia określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością 
na okres do lat trzech.

Przepisy art. 290 ust. 3 k.k. FR ustanawiają, że przyjęcie przez funkcjo-
nariusza publicznego, zagranicznego funkcjonariusza publicznego lub funk-
cjonariusza publicznego publicznej organizacji międzynarodowej łapówki 
za nielegalne działania (zaniechanie) zagrożone jest karą grzywny w wysoko-
ści od 500 tys. do 2 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo 
innego dochodu skazanego za okres od sześciu miesięcy do lat dwóch bądź 
w wysokości od czterdziestokrotnej do siedemdziesięciokrotnej kwoty ła-
pówki i obligatoryjną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych sta-
nowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat pięciu, 
bądź karą pozbawienia wolności na okres od trzech do ośmiu lat i fakulta-
tywną karą grzywny w wysokości do czterdziestokrotnej wartości łapówki 
wraz z fakultatywną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych sta-
nowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat pięciu.

W art. 290 ust. 4 k.k. FR postanowiono, że za czyny, wymienione 
w ust. 1–3 niniejszego artykułu, popełnione przez osobę piastującą stano-
wisko państwowe Federacji Rosyjskiej lub stanowisko państwowe podmio-
tu Federacji Rosyjskiej, a także przez szefa organu samorządu terytorial-
nego, grozi kara grzywny w wysokości od 1 mln do 3 mln rubli lub w wy-
sokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres 
od jednego roku do lat trzech bądź w wysokości od sześćdziesięciokrotnej 
do osiemdziesięciokrotnej kwoty łapówki i obligatoryjna kara pozbawienia 
prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat siedmiu, bądź kara pozbawienia wolności 
na okres od pięciu do dziesięciu lat i fakultatywna kara grzywny w wyso-
kości do pięćdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat siedmiu.

W art. 290 ust. 5 k.k. FR wskazano, że czyny, przewidziane w ust. 1, 
ust. 3, ust. 4 niniejszego artykułu, popełnione przez grupę osób pozostają-
cych w zmowie 6 lub przez zorganizowaną grupę 7, z wymuszeniem łapówki, 
w związku z otrzymaniem łapówki o dużej wartości zagrożone są karą grzyw-
ny w wysokości od 2 mln do 4 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia 

6 Za przestępstwo popełnione przez grupę osób pozostających w zmowie 
uznaje się takie przestępstwo, gdzie uczestniczyły osoby, które uprzednio umó-
wiły się w kwestii wspólnego popełnienia przestępstwa (art. 35 ust. 2 k.k. FR).

7 Przestępstwo uznaje się za popełnione przez zorganizowaną grupę, jeśli zo-
stało ono dokonane przez grupę osób posiadającą trwały i stabilny charakter, 
które to osoby wcześniej połączyły się w celu popełnienia jednego lub kilku prze-
stępstw (art. 35 ust. 3 k.k. FR).
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za pracę albo innego dochodu skazanego za okres od dwóch do czterech 
lat albo w wysokości od siedemdziesięciokrotnej do dziewięćdziesięciokrot-
nej wartości łapówki i obligatoryjną karą pozbawienia prawa zajmowania 
określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres 
do lat dziesięciu, bądź karą pozbawienia wolności na okres od siedmiu 
do dwunastu lat i fakultatywną karą grzywny w wysokości do sześćdziesię-
ciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą pozbawienia prawa 
zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działal-
nością na okres do lat dziesięciu.

Natomiast w art. 290 ust. 6 k.k. FR ustawodawca zawarł zapis stano-
wiący, że za czyny przewidziane w ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5 pkt a i  b ni-
niejszego artykułu, popełnione w związku z otrzymaniem łapówki o szcze-
gólnie dużej wartości, grozi kara grzywny w wysokości od 3 mln do 5 mln 
rubli albo w wysokości wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu ska-
zanego za okres od trzech do pięciu lat albo w wysokości od osiemdziesię-
ciokrotnej do stukrotnej wartości łapówki i obligatoryjna kara pozbawienia 
prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat piętnastu, bądź kara pozbawienia wolno-
ści na okres od ośmiu do piętnastu lat i fakultatywna kara w wysokości 
do siedemdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą po-
zbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się 
określoną działalnością na okres do lat piętnastu.

W przypisie do art. 290 k.k. FR wskazano, że pod pojęciem łapówki 
o znacznej wartości w art. 290 i 291 k.k. FR rozumiana jest kwota środ-
ków pieniężnych, wartość papierów wartościowych, innego majątku, usług 
o charakterze majątkowym, innych praw majątkowych przewyższająca 
kwotę 25 tys. rubli, pod pojęciem łapówki o dużej wartości — przewyższa-
jąca kwotę 150 tys. rubli, łapówki o bardzo dużej wartości — przewyższa-
jąca kwotę 1 mln rubli.

Przestępstwo polegające na wręczeniu łapówki funkcjonariuszowi 
publicznemu zostało opisane w art. 291 k.k. FR. Zgodnie z brzmieniem 
art. 291 ust. 1 k.k. FR wręczenie łapówki funkcjonariuszowi publicznemu, 
zagranicznemu funkcjonariuszowi publicznemu lub funkcjonariuszowi 
publicznemu publicznej organizacji międzynarodowej osobiście lub przez 
pośrednika (w tym, gdy łapówka po wskazaniu funkcjonariusza publiczne-
go przekazywana jest innej osobie fi zycznej lub osobie prawnej), zagrożone 
jest karą grzywny w wysokości do 500 tys. rubli lub w wysokości wynagro-
dzenia za pracę lub innego dochodu skazanego za okres do jednego roku 
albo w wysokości od pięciokrotnej do trzydziestokrotnej wartości łapówki, 
bądź karą prac poprawczych na okres do lat dwóch i fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat trzech, albo karą prac przymu-
sowych na okres do lat trzech, bądź karą pozbawienia wolności na okres 
do lat dwóch i fakultatywną karą grzywny w wysokości od pięciokrotnej 
do dziesięciokrotnej kwoty łapówki.

Artykuł 291 ust. 2 k.k. FR zawiera zapis stanowiący, że wręczenie ła-
pówki znacznej wartości funkcjonariuszowi publicznemu, zagranicznemu 
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funkcjonariuszowi publicznemu lub funkcjonariuszowi publicznemu 
publicznej organizacji międzynarodowej osobiście lub przez pośrednika 
(w tym, gdy łapówka po wskazaniu funkcjonariusza publicznego prze-
kazywana jest innej osobie fi zycznej lub osobie prawnej) zagrożone jest 
karą grzywny w wysokości do 1 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia 
za pracę albo innego dochodu skazanego za okres do lat dwóch lub w wy-
sokości od dziesięciokrotnej do czterdziestokrotnej wartości łapówki, bądź 
karą prac poprawczych na okres od jednego roku do lat dwóch i fakulta-
tywną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub 
zajmowania się określoną działalnością na okres od jednego roku do lat 
trzech, bądź karą pozbawienia wolności na okres do lat pięciu i fakul-
tatywną karą grzywny w wysokości od pięciokrotnej do piętnastokrotnej 
wartości łapówki.

Według postanowień art. 291 ust. 3 k.k. FR za wręczenie funkcjona-
riuszowi publicznemu, zagranicznemu funkcjonariuszowi publicznemu 
lub funkcjonariuszowi publicznemu publicznej organizacji międzyna-
rodowej osobiście lub przez pośrednika łapówki za popełnienie jawnie 
nielegalnych czynów (za zaniechanie), grozi kara grzywny w wysokości 
od 1 mln 500 tys. rubli albo w wysokości wynagrodzenia za pracę lub 
innego dochodu skazanego za okres do lat dwóch lub w wysokości od trzy-
dziestokrotnej do sześćdziesięciokrotnej wartości łapówki i fakultatywna 
kara pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmo-
wania się określoną działalnością na okres do lat pięciu, bądź kara pozba-
wienia wolności na okres do lat ośmiu i fakultatywna kara grzywny w wy-
sokości do trzydziestokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat pięciu.

W art. 291 ust. 4 k.k. FR określono, że czyny, przewidziane w ust. 1–3 
niniejszego artykułu, popełnione przez grupę osób pozostających w zmo-
wie lub przez zorganizowaną grupę,w związku z wręczeniem łapówki o du-
żej wartości zagrożone są karą grzywny w wysokości od 1 do 3 mln rubli 
albo w wysokości wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu skazanego 
za okres od jednego roku do lat trzech albo w wysokości od sześćdziesię-
ciokrotnej do osiemdziesięciokrotnej wartości łapówki i fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat siedmiu, bądź karą pozbawie-
nia wolności na okres od siedmiu do dwunastu lat i fakultatywną karą 
grzywny w wysokości do sześćdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fa-
kultatywną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk 
lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat siedmiu.

Przepisy art. 291 ust. 5 k.k. FR ustanawiają natomiast, że czyny wymie-
nione w ust. 1–4 niniejszego artykułu, popełnione w związku z wręczeniem 
łapówki o szczególnie dużej wartości, zagrożone są karą grzywny w wy-
sokości od 2 mln do 4 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pra-
cę albo innego dochodu skazanego za okres od dwóch do czterech lat 
lub w wysokości od siedemdziesięciokrotnej do dziewięćdziesięciokrotnej 
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wartości łapówki i fakultatywną karą pozbawienia prawa zajmowa-
nia określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnoś-
cią na okres do lat dziesięciu, bądź karą pozbawienia wolności na okres 
od ośmiu do piętnastu lat i fakultatywną karą grzywny w wysokości 
do siedemdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą po-
zbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się 
określoną działalnością na okres do lat dziesięciu.

Przestępstwa z art. 285, 290 i 291 k.k. FR popełnione 
w latach 2009–2017 na terytorium Federacji Rosyjskiej

Materiały zgromadzone przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyj-
skiej dotyczące przestępstw z art. 285 k.k. FR („Nadużycie władzy”), popeł-
nionych w latach 2009–2017 na terytorium Federacji Rosyjskiej, dowodzą, 
że w badanym okresie znacząco spadła liczba przestępstw tego rodzaju — 
o ile w roku 2009 w Rosji ujawniono 6103 przestępstwa związane z nad-
użyciem władzy, to w roku 2017 wykrytych zostało 2237 przestępstw tego 
rodzaju (zob. tabela 2).

Tabela 2
Liczba przestępstw z art. 285, 290 i 291 k.k. FR popełnionych na terytorium 

Federacji Rosyjskiej w latach 2009–2017

Rok

Liczba popełnionych 
przestępstw 
z art.  285 — 

„Nadużycie władzy”

Liczba popełnionych 
przestępstw 
z art.  290 — 

„Przyjęcie łapówki”

Liczba popełnionych 
przestępstw 
z art.  291 — 

„Wręczenie łapówki”

2009 6103 7856 5285

2010 4687 7747 4265

2011 4593 6947 4005

2012 4077 6576 3182

2013 3084 6710 4811

2014 2286 5980 5913

2015 2331 6495 6816

2016 2352 5344 4640

2017 2237 3188 2272

Źródło: Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, Генеральная Прокуратура 
Российской Федерации, <www.crimestat.ru>, 13 kwietnia 2019 r.

W przypadku przestępstw związanych z przyjęciem łapówki 
(art. 290 k.k. FR) zaobserwowano podobną tendencję, jak w przypad-
ku przestępstw związanych z nadużyciem władzy. W latach 2009–2017 
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najwięcej przestępstw, związanych z przyjęciem łapówki zostało ujaw-
nionych w roku 2009 (7856 przestępstw tego rodzaju), natomiast w roku 
2017 rosyjskie organy ścigania wykryły 3188 przestępstw z art. 290 
k.k. FR.

Z materiałów zgromadzonych przez Prokuraturę Generalną Fe-
deracji Rosyjskiej, dotyczących liczby popełnionych przestępstw 
z art. 291 k.k. FR („Wręczenie łapówki”) wynika, że najwięcej tego rodzaju 
przestępstw zostało ujawnionych w roku 2015 (6816 przestępstw zwią-
zanych z wręczeniem łapówki). W badanym okresie liczba przestępstw 
z art. 291 k.k. FR ulegała znacznym wahaniom, przy czym najmniej prze-
stępstw związanych z wręczeniem łapówki odnotowano w roku 2017 (2272 
przestępstwa tego rodzaju).

Materiały zebrane przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej do-
tyczące przestępstw z art. 285, 290 i 291 k.k. FR, popełnionych w latach 
2009–2017 na terytorium Federacji Rosyjskiej, pozwalają na dokonanie 
zestawienia w podziale na podmioty Federacji Rosyjskiej 8, w których po-
pełnionych zostało najwięcej przestępstw tego rodzaju w poszczególnych 
latach.

W przypadku przestępstw związanych z nadużyciem władzy 
(art. 285 k.k. FR) najwięcej z nich w badanym okresie zostało ujawnio-
nych w Republice Tatarstanu, a następnie w Republice Baszkortostanu 
i w obwodzie czelabińskim (zob. tabela 3).

8  Zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej 
w skład Federacji Rosyjskiej wchodzą podmioty Federacji Rosyjskiej: Repub-
lika Adygei (Adygeja), Republika Ałtaju, Republika Baszkortostanu, Republika 
Buriacji, Republika Dagestanu, Republika Inguszetii, Republika Kabardyjsko-
-Bałkarska, Republika Kałmucji, Republika Karaczajsko-Czerkieska, Republi-
ka Karelii, Republika Komi, Republika Krymu, Republika Mari El, Republika 
Mordowii, Republika Sachy (Jakucja), Republika Osetii Północnej — Alanii, Re-
publika Tatarstanu (Tatarstan), Republika Tuwy, Republika Udmurcka, Repub-
lika Chakasji, Republika Czeczeńska, Republika Czuwaska — Czuwaszja; Kraj 
Ałtajski, Kraj Zabajkalski, Kraj Kamczacki, Kraj Krasnodarski, Kraj Krasnojar-
ski, Kraj Permski, Kraj Nadmorski, Kraj Stawropolski, Kraj Chabarowski; ob-
wód amurski, obwód archangielski, obwód astrachański, obwód biełgorodzki, 
obwód briański, obwód włodzimierski, obwód wołgogradzki, obwód wołogodz-
ki, obwód woroneski, obwód iwanowski, obwód irkucki, obwód kaliningradz-
ki, obwód kałuski, obwód kemerowski, obwód kirowski, obwód kostromski, 
obwód kurgański, obwód kurski, obwód leningradzki, obwód lipiecki, obwód 
magadański, obwód moskiewski, obwód murmański, obwód niżnonowogrodz-
ki, obwód nowogrodzki, obwód nowosybirski, obwód omski, obwód orenburski, 
obwód orłowski, obwód penzeński, obwód pskowski, obwód rostowski, obwód 
riazański, obwód samarski, obwód saratowski, obwód sachaliński, obwód 
swierdłowski, obwód smoleński, obwód tambowski, obwód twerski, obwód tom-
ski, obwód tulski, obwód tiumeński, obwód uljanowski, obwód czelabiński, ob-
wód jarosławski; Moskwa, Sankt Petersburg, Sewastopol — miasta o znaczeniu 
federalnym; Żydowski Obwód Autonomiczny; Nieniecki Okręg Autonomiczny, 
Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny — Jugra, Czukocki Okręg Autonomicz-
ny, Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny.
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Tabela 3
Podmioty Federacji Rosyjskiej, w których popełniono najwięcej przestępstw z art. 285, 290 

i 291 k.k. FR w latach 2009–2017

Rok

Podmioty Federacji 
Rosyjskiej, w których 
popełniono najwięcej 
przestępstw z art. 285

Podmioty Federacji 
Rosyjskiej, w których 
popełniono najwięcej 
przestępstw z art. 290

Podmioty Federacji 
Rosyjskiej, w których 
popełniono najwięcej 
przestępstw z art. 291

2009 1. obwód moskiewski — 458,
2. obwód czelabiński — 343,
3. Republika 
Baszkortostanu— 225

1. m. Moskwa – 794,
2. Kraj Krasnodarski – 255,
3. Kraj Permski — 243

1. m. Moskwa — 621,
2. obwód wołgogradzki — 220,
3. Kraj Permski — 173

2010 1. obwód czelabiński — 555,
2. obwód moskiewski — 
303,
3. Chanty-Mansyjski Okręg 
Autonomiczny — 218

1. m. Moskwa — 627,
2. obwód czelabiński — 
433,
3. Republika 
Baszkortostanu — 354

1. m. Moskwa — 422,
2. obwód kirowski — 234,
3. obwód wołgogradzki — 
171

2011 1. obwód czelabiński — 439,
2. Republika 
Baszkortostanu— 355
3. obwód tiumeński — 300

1. obwód czelabiński — 426,
2. Republika 
Baszkortostanu — 306,
3. m. Moskwa — 297

1. m. Moskwa — 214,
2. obwód wołgogradzki — 
203,
3. Kraj Permski — 202

2012 1. Republika 
Baszkortostanu — 404,
2. obwód tiumeński — 256,
3. Chanty-Mansyjski Okręg 
Autonomiczny — 233

1. obwód czelabiński — 
446,
2. m. Moskwa — 280,
3. obwód nowosybirski — 
271

1. obwód wołgogradzki — 
164,
2. m. Moskwa — 156,
3. obwód swierdłowski — 
116

2013 1. Republika Tatarstanu — 
249,
2. Chanty-Mansyjski Okręg 
Autonomiczny — 190,
3. obwód czelabiński — 170

1. m. Moskwa — 383,
2. Kraj Zabajkalski — 371,
3. obwód czelabiński — 354

1. m. Moskwa — 365,
2. obwód kirowski — 189,
3. Republika Tatarstanu 
— 164

2014 1. Republika Tatarstanu — 
177,
2. Kraj Zabajkalski — 113,
3. m. Moskwa — 100

1. m. Moskwa — 301,
2. Republika 
Baszkortostanu — 186,
3. Kraj Permski — 180

1. m. Moskwa — 359,
2. obwód wołgogradzki — 
289,
3. Kraj Permski — 247

2015 1. Republika Tatarstanu — 
181,
2. obwód wołogodzki — 116,
3. obwód swierdłowski — 96

1. m. Moskwa — 265,
2. obwód wołgogradzki — 
217,
3. Kraj Krasnodarski — 201

1. obwód wołgogradzki — 
335,
2. obwód swierdłowski — 
270,
3. m. Moskwa — 247

2016 1. Republika Tatarstanu 
— 183,
2. obwód wołogodzki — 95,
3. Kraj Krasnodarski — 94

1. m. Moskwa — 256,
2. Kraj Krasnodarski — 224,
3. Kraj Zabajkalski — 210

1. obwód wołgogradzki — 
227,
2. m. Moskwa — 208,
3. obwód moskiewski — 
181

2017 1. Republika Tatarstanu 
— 139,
2. m. Moskwa — 106,
3. Kraj Krasnodarski —104

1. m. Moskwa — 205,
2. obwód moskiewski — 105,
3. m. Sankt Petersburg — 
94

1. m. Moskwa — 149,
2. obwód moskiewski, 
obwód smoleński — 103,
3. Kraj Krasnodarski — 89

Źródło: Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, Генеральная Прокуратура 
Российской Федерации, <www.crimestat.ru>, 13 kwietnia 2019 r.
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W analizowanym okresie najwięcej przestępstw związanych z przyję-
ciem łapówki ujawniono w Moskwie, przy czym w roku 2009 w stolicy 
Rosji doszło do popełnienia 794 przestępstw tego rodzaju. Pozostałymi 
podmiotami Federacji Rosyjskiej, w których odnotowano najczęstsze przy-
padki przyjęcia łapówek, były: obwód czelabiński, a następnie Republika 
Baszkortostanu i Kraj Krasnodarski.

W przypadku przestępstw związanych z wręczeniem łapówki, najwięcej 
z nich — podobnie jak w przypadku przestępstw związanych z przyjęciem 
łapówki – zostało ujawnionych w badanym okresie w Moskwie. Pozosta-
łymi podmiotami Federacji Rosyjskiej, w których ujawniono najwięcej 
przestępstw związanych z wręczeniem łapówki, były: obwód wołgogradzki, 
a następnie Kraj Permski.

Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku przestępstw związa-
nych z nadużyciem władzy najwięcej z nich zostało dokonanych w Repub-
lice Tatarstanu, natomiast w przypadku przestępstw związanych z przyję-
ciem łapówki i wręczeniem łapówki — w Moskwie.

Zakończenie

Analizując kwestię bezpieczeństwa, utożsamianego z gwarantowaną 
przez konstytucję, instytucje prawne i przedsięwzięcia praktyczne ochro-
ną i obroną przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami żywotnych 
interesów państwa, społeczeństwa i obywatela we wszystkich sferach życia 
społecznego, nie sposób pominąć kwestii przestępstw związanych z nad-
użyciem władzy i korupcji urzędniczej. Ta kategoria przestępstw w istotny 
sposób wpływa zarówno na bezpieczeństwo ekonomiczne, jak i bezpieczeń-
stwo społeczne każdego kraju. W Federacji Rosyjskiej przestępstwo nad-
użycia władzy i korupcji urzędniczej od momentu skodyfi kowania budziło 
wiele wątpliwości. Wystarczy wspomnieć bowiem o tym, że kodeks karny 
Federacji Rosyjskiej w znaczący sposób poszerzył krąg podmiotów zali-
czanych do funkcjonariuszy publicznych. Analizowane w artykule prze-
stępstwa, związane z nadużyciem władzy i korupcją urzędniczą, stanowią 
największą liczbę przestępstw popełnianych przez rosyjskich urzędników 
państwowych, przy czym w badanym okresie zaobserwowano znaczący 
spadek przestępstw popełnionych z art. 285 k.k. FR („Nadużycie władzy”) 
oraz art. 290 k.k. FR („Przyjęcie łapówki”).
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Summary: The main purpose of the ar-
ticle is to present crimes related to the 
abuse of power by clerk and clerical cor-
ruption, contained in Chapter 30 of the 
Criminal Code of the Russian Federa-
tion, entitled „Crimes against state pow-
er, the interests of the state service and 
service in local self-government bodies”. 
The work was analyzed three articles 
of the Russian Criminal Code, referring 
to crimes related to clerical corruption, 
namely: art. 285 CC RF ,,Abuse of pow-
er”, art. 290 CC RF ,,Bribe-taking” and 
art. 291 CC RF ,,Bribe-giving”. The 
study also contains an analysis of the 
scale and dynamics of the above-men-
tioned crimes using the materials col-
lected by the Prosecutor General’s Of-
fi ce of the Russian Federation for the 
years 2009-2017 in relation to individ-
ual subjects of the Russian Federation, 
in which the most crimes were com-
mitted, related to the abuse of power, 
bribe-taking and bribe-giving.

Słowa kluczowe: przestępstwa 
nadużycia władzy, korupcja, 
bezpieczeństwo ekonomiczne, 
Federacja Rosyjska, kodeks karny 
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Streszczenie: Zasadniczym celem ar-
tykułu jest przedstawienie przestępstw 
związanych z nadużyciem władzy przez 
urzędników oraz z korupcją urzędniczą 
zawartych w rozdziale 30 kodeksu karne-
go Federacji Rosyjskiej zatytułowanym — 
„Przestępstwa przeciwko władzy państwo-
wej, interesom służby państwowej i służ-
by w organach samorządu terytorialne-
go”. W artykule przeanalizowano trzy 
artykuły rosyjskiego kodeksu karnego 
odnoszące się do przestępstw związanych 
z korupcją urzędniczą — mianowicie art. 
285 „Nadużycie władzy”, art. 290 „Przy-
jęcie łapówki” oraz art. 291 „Wręczenie 
łapówki”. W opracowaniu przeanalizowa-
ne także skalę i dynamikę wymienionych 
przestępstw dzięki wykorzystaniu mate-
riałów zgromadzonych przez Prokuraturę 
Generalną Federacji Rosyjskiej w latach 
2009–2017 w odniesieniu do poszcze-
gólnych podmiotów Federacji Rosyjskiej, 
w których popełnionych zostało najwięcej 
przestępstw związanych z nadużyciem 
władzy, przyjęciem łapówki oraz wręcze-
niem łapówki.


