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SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA FINANSOWANIU TERRORYZMU  
W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

(Streszczenie)

Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań prawno-organizacyjnych w sferze 
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej.

W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne, wynikające z postanowień 
Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oraz Ustawy Federalnej z 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdzia-
łaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
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1. Wstęp

Podjęty w opracowaniu temat, dotyczący organizacji systemu przeciwdziałania 
finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, wiąże się ze wzrostem skali 
zarówno samego zjawiska, jakim jest terroryzm, jak i jego finansowania.

W artykule przedstawiono najważniejsze rozwiązania prawne i organizacyjne 
w obszarze przeciwdziałania i zwalczania finansowania działalności terrory-
stycznej, jakie zostały wprowadzone w ostatnich latach w Federacji Rosyjskiej.

Wzmożona aktywność organizacji terrorystycznych prowadzących swą 
działalność na terytorium Federacji Rosyjskiej – w tym także organizacji mię-
dzynarodowych – stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego 
Rosji oraz jej obywateli. System przeciwdziałania finansowaniu działalności 
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terrorystycznej był systematycznie rozwijany od końca lat 90. i przez ostatnie 
kilka lat został on znacznie rozbudowany i dostosowany do zmieniających się 
rosyjskich realiów gospodarczych, społecznych i prawnych.

2. Charakterystyka systemu przeciwdziałania finansowaniu działalności 
terrorystycznej w Federacji Rosyjskiej

System przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej w Federacji 
Rosyjskiej w ostatnich kilku latach uległ znacznym zmianom i licznym modyfi-
kacjom, wynikającym z dużych przeobrażeń w sferze gospodarczej, politycznej 
i prawnej.

Za podstawę prawną systemu przeciwdziałania finansowaniu działalności 
terrorystycznej uznać należy Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerw-
ca 1996 r.1 oraz Ustawę Federalną z dnia 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu 
legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu 
terroryzmu”2.

W Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej pojęcie finansowania terroryzmu 
zawarte jest w przypisie 1 do art. 2051 KK FR, zatytułowanego „Wspieranie 
działalności terrorystycznej”. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, pod finan-
sowaniem terroryzmu rozumiane jest dostarczanie lub zbieranie środków albo 
świadczenie usług finansowych ze świadomością tego, że są one przeznaczone 
w celu finansowania organizacji, przygotowania lub popełnienia choćby jednego 
z przestępstw, przewidzianych w art. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej bądź 
dla finansowania lub innego zabezpieczenia materialnego osoby w celu popeł-
nienia przez nią jednego z tych przestępstw albo dla zabezpieczenia zorganizo-
wanej grupy, nielegalnej formacji zbrojnej, wspólnoty przestępczej (organizacji 
przestępczej), utworzonych lub tworzonych w celu popełnienia choćby jednego 
z tych przestępstw.

Samo pojęcie działalności terrorystycznej w Kodeksie karnym Federacji 
Rosyjskiej zostało wyjaśnione w przypisie 2 do art. 2052 KK FR, zatytułowanego 

1 Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerwca 1996 r. z późniejszymi zmianami [Уго-
ловный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ].

2 Ustawa Federalna z dnia 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów 
pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu” [Федеральный закон от 
7 августа 2001 г. N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”].
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„Publiczne wezwania do dokonywania działalności terrorystycznej lub publiczne 
usprawiedliwianie terroryzmu”. Zgodnie z brzmieniem przypisu 2 do art. 2052 
KK FR, pod pojęciem działalności terrorystycznej rozumiane jest popełnienie 
choćby jednego z przestępstw, przewidzianych w art. 205–206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 i 361 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Mając na uwadze potrzebę pełniejszego wyjaśnienia pojęcia finansowania 
terroryzmu oraz działalności terrorystycznej, o których wzmiankowane było 
powyżej, w dalszej części opracowania autorka nawiąże do wymienionych wy-
żej artykułów Kodeksu karnego, prezentując ich obecne brzmienie (po ostatniej 
zmianie, dokonanej w 2016 r.).

Samo pojęcie aktu terrorystycznego zostało zdefiniowane w art. 205 ust. 1 KK FR, 
zgodnie z brzmieniem którego za akt terrorystyczny należy uznać dokonanie 
eksplozji, pożaru lub innych czynów zastraszających ludność i stwarzających 
niebezpieczeństwo zagłady człowieka, spowodowania znacznej szkody material-
nej lub zaistnienia innych ciężkich następstw, w celu destabilizacji działalności 
organów władzy albo organizacji międzynarodowych lub wpłynięcie na podej-
mowane przez nich decyzje, a także groźba popełnienia wymienionych czynów 
w tychże celach.

W art. 2051 KK FR zostało zdefiniowane pojęcie wspierania działalności 
terrorystycznej, pod którym ustawodawca rozumie nakłanianie, werbowanie lub 
inne wciągnięcie osoby w dokonanie choćby jednego z przestępstw, przewidzia-
nych w art. 205, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 i 361 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, uzbrojenie lub przygotowanie 
osoby w celu dokonania choćby jednego z wymienionych przestępstw, jak rów-
nież finansowanie terroryzmu (art. 2051 ust. 1 KK FR).

Artykuł 2052 KK FR został zatytułowany „Publiczne wezwania do dokony-
wania działalności terrorystycznej lub publiczne usprawiedliwianie terroryzmu”, 
przy czym samo pojęcie publicznego usprawiedliwiania terroryzmu zostało okre-
ślone w przypisie 1 do wzmiankowanego artykułu. Zgodnie z brzmieniem tegoż 
przypisu, pod pojęciem publicznego usprawiedliwiania terroryzmu ustawodawca 
rozumie publiczne oświadczenie o uznaniu ideologii i praktyk terroryzmu za 
prawidłowe, wymagające wsparcia i naśladowania.

Stosownie do art. 2053 KK FR, zatytułowanego „Odbywanie szkolenia w celu 
dokonywania działalności terrorystycznej”, za taką działalność uważane jest 
w rosyjskim Kodeksie karnym odbywanie przez osobę szkolenia, o którym wie 
ona, że jest prowadzone w celu dokonywania działalności terrorystycznej lub 
popełnienia jednego z przestępstw, przewidzianych w art. 2051, 206, 208, 211, 
277, 278, 279, 360 i 361 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, w tym nabycie 
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wiedzy, znajomości praktycznych i wprawy w toku zajęć z przygotowania fi-
zycznego i psychologicznego, przy nauce sposobów popełnienia wymienionych 
przestępstw, zasad obchodzenia się z bronią, urządzeniami wybuchowymi, 
materiałami wybuchowymi, środkami trującymi, a także z innymi środkami 
i przedmiotami, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla otoczenia.

W treści art. 2054 ust. 1 KK FR, zatytułowanego „Organizacja związku 
terrorystycznego i uczestnictwo w nim”, odnaleźć można pojęcie związku terro-
rystycznego. Związek terrorystyczny został określony przez ustawodawcę jako 
trwała grupa osób, która zawczasu połączyła się w celu dokonywania działalności 
terrorystycznej bądź w celu przygotowywania lub popełnienia jednego albo kilku 
przestępstw, przewidzianych w art. 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 i 361 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej bądź innych przestępstw 
w celu propagandy, usprawiedliwienia i wspierania terroryzmu.

Artykuł 2055 KK FR został zatytułowany „Organizowanie działalności orga-
nizacji terrorystycznej i uczestnictwo w działalności takiej organizacji”. W ust. 
1 tegoż artykułu ustawodawca wzmiankuje o organizowaniu działalności orga-
nizacji, która zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej została uznana 
za terrorystyczną.

Nowym artykułem, wprowadzonym do rosyjskiego Kodeksu karnego w roku 
2016, jest art. 2056 KK FR, zatytułowany „Niezawiadomienie o przestępstwie”. 
Niezawiadomienie o przestępstwie zostało określone przez ustawodawcę jako 
niezawiadomienie organów władzy, w których kompetencji leży rozpatrywanie in-
formacji dotyczących osoby (osób), która na podstawie wiarygodnych wiadomych 
informacji przygotowuje, popełnia lub popełniła choćby jedno z przestępstw, 
przewidzianych w art. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 i 361 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

W art. 206 KK FR, zatytułowanym „Wzięcie zakładnika”, ustawodawca 
zawarł definicję tego terminu, zgodnie z którą pod pojęciem wzięcia zakładnika 
w rosyjskim Kodeksie karnym rozumiane jest porwanie lub zatrzymanie osoby 
w charakterze zakładnika, dokonane w celu zmuszenia państwa, osoby prawnej 
lub obywatela do dokonania jakiejś czynności lub powstrzymania się od jej do-
konania jako warunku uwolnienia zakładnika (art. 206 ust. 1 KK FR).

Zgodnie z brzmieniem art. 208 KK FR, zatytułowanego „Organizacja nie-
legalnej formacji zbrojnej lub udział w niej”, karane jest zarówno utworzenie 
formacji zbrojnej (związku, oddziału, drużyny lub innej grupy), nieprzewidzianej 
ustawą federalną, jak również kierowanie taką formacją lub jej finansowanie 
(art. 208 KK FR ust. 1 KK FR). Natomiast postanowienia art. 211 KK FR, zaty-
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tułowanego „Porwanie statku transportu powietrznego lub wodnego albo składu 
taboru kolejowego”, odnoszą się do przestępstwa przejawiającego się w porwaniu 
statku transportu powietrznego lub wodnego albo składu taboru kolejowego, jak 
również zajęcie takiego statku lub składu w celu porwania (art. 211 ust. 1 KK FR).

Zgodnie z brzmieniem art. 277 KK FR, zatytułowanego „Zamach na życie 
działacza państwowego lub społecznego”, zamachem na życie działacza państwo-
wego lub społecznego jest zamach dokonany w celu przerwania jego państwowej 
lub innej działalności lub z zemsty za prowadzenie takiej działalności. 

Przestępstwo przewidziane w art. 278 KK FR „Przejęcie lub utrzymanie 
władzy z użyciem przemocy” dotyczy czynów mających na celu przejęcie władzy 
z użyciem przemocy lub utrzymanie władzy z użyciem przemocy, naruszających 
Konstytucję Federacji Rosyjskiej, a także czynów mających na celu dokonanie 
zmiany ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z użyciem przemocy. 

Art. 279 KK FR „Powstanie zbrojne” dotyczy organizacji powstania zbroj-
nego lub aktywnego udziału w nim w celu obalenia ustroju konstytucyjnego 
Federacji Rosyjskiej lub dokonania zmiany ustroju konstytucyjnego Federacji 
Rosyjskiej z użyciem przemocy bądź naruszenia integralności terytorialnej Fe-
deracji Rosyjskiej.

Według art. 360 KK FR, zatytułowanego „Napad na osoby lub instytucje, 
które korzystają z ochrony międzynarodowej”, za przestępstwo tego rodzaju 
w rosyjskim Kodeksie karnym uważany jest napad na przedstawiciela innego 
państwa lub pracownika organizacji międzynarodowej, korzystającego z ochrony 
międzynarodowej, jak również na pomieszczenia służbowe lub mieszkalne bądź 
na środki transportu osób korzystających z ochrony międzynarodowej (art. 360 
ust. 1 KK FR).

Drugim artykułem, wprowadzonym do rosyjskiego Kodeksu karnego 
w roku 2016, jest – oprócz wzmiankowanego wcześniej art. 2056 KK FR „Nieza-
wiadomienie o przestępstwie” – art. 361, zatytułowany „Akt międzynarodowego 
terroryzmu”. Pod tym terminem ustawodawca rozumie dokonanie poza grani-
cami terytorium Federacji Rosyjskiej wybuchu, podpalenia lub innych czynów 
narażających na niebezpieczeństwo życie, zdrowie, wolność lub nietykalność 
obywateli Federacji Rosyjskiej w celu naruszenia pokojowego współistnienia 
państw i narodów bądź skierowanych przeciw interesom Federacji Rosyjskiej, 
a także groźba popełnienia wymienionych czynów (art. 361 ust. 1 KK FR).

Drugim aktem prawnym, stanowiącym podstawę prawną do zwalczania finan-
sowania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, jest Ustawa Federalna z dnia 7 sierp-
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nia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących 
z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.

Cel wzmiankowanej Ustawy Federalnej został ujęty w art. 1, zatytułowanym 
„Cele niniejszej ustawy Federalnej” (Rozdział I „Przepisy ogólne”), zgodnie 
z brzmieniem którego Ustawa Federalna ma na celu ochronę praw i interesów 
prawnych obywateli, społeczeństwa i państwa poprzez stworzenie mechanizmu 
prawnego przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z prze-
stępstwa oraz finansowania terroryzmu.

Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 7 sierp-
nia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących 
z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”, zatytułowanego „Sfera zasto-
sowania niniejszej Ustawy Federalnej”, wzmiankowana Ustawa reguluje sto-
sunki obywateli Federacji Rosyjskiej, obywateli innych państwa oraz osób bez 
obywatelstwa, osób prawnych realizujących operacje z wykorzystaniem środków 
pieniężnych lub innych aktywów, struktur zagranicznych nieposiadających formy 
osoby prawnej, a także organów państwa, prowadzących na terytorium Federa-
cji Rosyjskiej kontrolę związaną z dokonywaniem operacji z wykorzystaniem 
środków pieniężnych lub innych aktywów, w celu zapobiegania, wykrywania 
i udaremniania czynów związanych z legalizacją (praniem) dochodów pocho-
dzących z przestępstwa oraz z finansowaniem terroryzmu.

W art. 3 Ustawy Federalnej z dnia 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu 
legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu 
terroryzmu”, zatytułowanym „Zasadnicze pojęcia, wykorzystywane w niniejszej 
Ustawie Federalnej”, zdefiniowane zostało pojęcie finansowania terroryzmu, pod 
którym ustawodawca rozumie oddanie do dyspozycji lub zbieranie środków bądź 
świadczenie usług finansowych ze świadomością tego, że są one przeznaczone 
dla finansowania organizacji, przygotowania i dokonania chociażby jednego 
z przestępstw, przewidzianych w art. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 i 360 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 
bądź dla zabezpieczenia zorganizowanej grupy, nielegalnej formacji zbrojnej lub 
wspólnoty przestępczej (organizacji przestępczej), utworzonych lub tworzonych 
w celu popełnienia chociażby jednego z wymienionych wyżej przestępstw.

Wyżej wymienione przestępstwa o charakterze terrorystycznym, popełnio-
ne na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 2003–2015, zostały zestawione 
w punkcie 3 niniejszego opracowania. Dane te pochodzą z corocznych zestawień, 
tworzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.
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W art. 3 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu 
legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu 
terroryzmu” ustawodawca uściślił także takie ważne terminy, jak:
 – dochody pochodzące z przestępstwa, za które uważane są środki pieniężne 

lub inne aktywa, uzyskane drogą popełnienia przestępstwa;
 – legalizacja (pranie) dochodów pochodzących z przestępstwa, pod którym to 

terminem ustawodawca rozumie nadanie postaci zgodnego z prawem po-
siadania, korzystania lub dysponowania środkami pieniężnymi bądź innymi 
aktywami, uzyskanymi w drodze popełnienia przestępstwa;

 – upoważniony organ, za który uważany jest federalny organ władzy wykonaw-
czej, w którego kompetencji leży podejmowanie środków mających na celu 
przeciwdziałanie legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa 
oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zgodnie z Ustawą Federalną 
z dnia 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów 
pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”;

 – obowiązkowa kontrola, pod pojęciem której utożsamiany jest całokształt środ-
ków podejmowanych przez upoważniony organ, mających na celu kontrolę 
operacji z wykorzystaniem środków pieniężnych lub innych aktywów;

 – kontrola wewnętrzna, rozumiana jako działalność instytucji, realizujących 
operacje z wykorzystaniem środków pieniężnych lub innych aktywów, 
w zakresie wykrywania operacji podlegających obowiązkowej kontroli oraz 
innych operacji z wykorzystaniem środków pieniężnych lub innych aktywów, 
związanych z legalizacją (praniem) dochodów pochodzących z przestępstwa 
i finansowaniem terroryzmu.

Analizując postanowienia Ustawy Federalnej z dnia 7 sierpnia 2001 r. 
„O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa 
oraz o finansowaniu terroryzmu”, wspomnieć należy o instytucji, jaką jest Fede-
ralna Służba Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring), realizująca system 
czynności nadzorczych wobec podmiotów finansowych.

Federalna Służba Monitoringu Finansowego tworzy tzw. „Spis osób prawnych 
i osób fizycznych, w odniesieniu do których posiadane są informacje o ich związ-
ku z działalnością ekstremistyczną lub z działalnością terrorystyczną”. W tym 
celu współpracuje ona z licznymi organami, pozyskując od nich wiarygodnie 
przetworzone informacje. Najważniejszymi z nich są: Prokuratura Generalna Fe-
deracji Rosyjskiej i jej organy terytorialne, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej 
i jego terytorialne jednostki organizacyjne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Federacji Rosyjskiej i jego terytorialne jednostki organizacyjne, Federalna Służba 
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Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jej terytorialne jednostki organizacyjne, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oraz Ministerstwo 
Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Federalna Służba Monitoringu Finansowego włącza w „Spis osób prawnych 
i osób fizycznych, w odniesieniu do których posiadane są informacje o ich związku 
z działalnością ekstremistyczną lub z działalnością terrorystyczną” i wyklucza 
z niego osoby prawne i/lub osoby fizyczne w chwili otrzymania od wyżej wy-
mienionych organów Federacji Rosyjskiej informacji stanowiących podstawę do 
włączenia lub wykluczenia tych podmiotów ze Spisu.

3. Rozmiar zjawiska przestępczości o charakterze terrorystycznym  
w Federacji Rosyjskiej oraz skala jego finansowania

Na podstawie raportów, jakie corocznie (począwszy od roku 2003) przedstawiane 
są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, sporządzono 
zestawienie obrazujące skalę zjawiska przestępczości o charakterze terrorystycz-
nym w okresie od roku 2003 do roku 2015.

Na podstawie zgromadzonych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych danych można wysnuć wniosek, iż w analizowanym okresie ogólna 
liczba przestępstw popełnionych na terytorium Federacji Rosyjskiej ulegała 
znaczącym wahaniom. Najwięcej przestępstw w badanym okresie popełniono 
w roku 2006 – było ich aż 3 855 373. Wartym odnotowania jest fakt, iż w tym-
że roku zaobserwowano największy w analizowanym okresie spadek liczby 
popełnionych przestępstw o charakterze terrorystycznym – aż o 67,25% w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Wiązało się to z wejściem w roku 2006 Ustawy 
Federalnej z dnia 6 marca 2006 r. Nr 35-UF „O przeciwdziałaniu terroryzmowi”3. 
W roku 2007 obserwowany był dalszy spadek liczby przestępstw o charakterze 
terrorystycznym (o 57,38% w porównaniu z rokiem 2006).

W analizowanym okresie największa liczba przestępstw o charakterze terro-
rystycznym została popełniona na terytorium Federacji Rosyjskiej w roku 2004 – 
było ich aż 9 523, co stanowiło aż 0,33% ogólnej liczby przestępstw popełnionych 
w tym roku. W roku 2004 zaobserwowano zatem największy udział przestępstw 
o charakterze terrorystycznym w ogólnej liczbie przestępstw popełnionych na 
terytorium Federacji Rosyjskiej (zob. tabela 1).

3 Ustawa Federalna z dnia 6 marca 2006 r. Nr 35-UF „O przeciwdziałaniu terroryzmowi” 
[Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ „О противодействии терроризму”].
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TABELA 1: Skala zjawiska przestępczości o charakterze terrorystycznym na tle przestępczości 
ogółem w Federacji Rosyjskiej w latach 2003–2015

Rok

Ogólna liczba 
przestępstw  

popełnionych 
w danym roku
na terytorium  

Federacji Rosyjskiej

Zmiana 
(w porów-

naniu 
z rokiem 

poprzednim) 
(w %)

Popełnione  
przestępstwa 
o charakterze 

terrorystycznym na 
terytorium  

Federacji Rosyjskiej

Zmiana 
(w porów-

naniu 
z rokiem 

poprzednim) 
(w %)

Udział przestępstw 
o charakterze 

terrorystycznym 
w ogólnej liczbie 

przestępstw (w %)

2003 2 756 398 – 8 664 – 0,31
2004 2 893 810 4,99 9 523 9,91 0,33
2005 3 554 738 22,84 5 438 –42,90 0,15
2006 3 855 373 8,46 1 781 –67,25 0,05
2007 3 582 541 –7,08 759 –57,38 0,02
2008 3 209 862 –10,40 642 –15,42 0,02
2009 2 994 820 –6,70 654 1,87 0,02
2010 2 628 799 –12,22 581 –11,16 0,02
2011 2 404 807 –8,52 622 7,06 0,03
2012 2 302 168 –4,27 637 2,41 0,03
2013 2 206 249 –4,17 661 3,77 0,03
2014 2 190 578 –0,71 1 128 70,65 0,05
2015 2 388 476 9,03 1 538 36,35 0,07

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie corocznych zestawień (z okresu 2003–2015): 
Состояние преступности январь–декабрь, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации.

Najmniej przestępstw o charakterze terrorystycznym zostało popełnionych 
na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu analizowanego okresu w roku 2010 
(581 przestępstw tego rodzaju). Natomiast w kolejnych latach obserwowany 
jest systematyczny, a od roku 2014 wręcz gwałtowny wzrost popełnionych 
przestępstw terrorystycznych, które zostały dokonane na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. O eskalacji działalności ugrupowań terrorystycznych na terytorium 
Federacji Rosyjskiej w roku 2014 i 2015 świadczą także dane zgromadzone przez 
Federalną Służbę Monitoringu Finansowego.

Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Federalnej Służby 
Monitoringu Finansowego, na koniec badanego okresu w „Spisie osób prawnych 
i osób fizycznych, w odniesieniu do których posiadane są informacje o ich związku 
z działalnością ekstremistyczną lub z działalnością terrorystyczną” widniały dane4:

4 Перечень террористов и экстремистов (действующие), Федеральная служба по 
финансовому мониторингу, http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act; stan na 
26.10.2016 r.
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 – 94 zagranicznych osób prawnych,
 – 413 zagranicznych osób fizycznych,
 – 78 rosyjskich osób prawnych oraz
 – 6 626 rosyjskich osób fizycznych.

Działalność Federalnej Służby Monitoringu Finansowego w obszarze prze-
ciwdziałania finansowaniu terroryzmu w roku 2015 koncentrowała się przede 
wszystkim na walce z działalnością Państwa Islamskiego na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. 

Działania podejmowane przez rosyjską Federalną Służbę Monitoringu Finan-
sowego wiązały się głównie z niedopuszczeniem do wzmocnienia pozycji Państwa 
Islamskiego w Rosji, która to struktura terrorystyczna w ostatnich latach znacz-
nie poszerzyła zasięg swego działania oraz udoskonaliła wiele wewnętrznych 
rozwiązań organizacyjnych, podejmując szeroko zakrojone działania militarne 
i propagandowe, finansowane z różnych źródeł5. Spośród najważniejszych z nich 
wymienić należy środki finansowe pochodzące z rabunków i kradzieży sprzętu 
wojskowego, broni oraz gotówki. Ponadto sporą część przychodów Państwa 
Islamskiego stanowią datki od zagranicznych sponsorów oraz środki finansowe 
pochodzące ze spekulacji ropą naftową.

W rezultacie współdziałania Federalnej Służby Monitoringu Finansowe-
go z rosyjskimi organami ochrony prawa, w roku 2015 zostało przeprowa-
dzonych ponad 7,7 tys. dochodzeń w sprawach o charakterze finansowym. 
W roku 2015 w „Spis osób prawnych i osób fizycznych, w odniesieniu do których 
posiadane są informacje o ich związku z działalnością ekstremistyczną lub z dzia-
łalnością terrorystyczną” włączono 1 584 rosyjskie osoby fizyczne, 9 rosyjskich 
osób prawnych, 38 zagranicznych osób fizycznych oraz 5 zagranicznych osób 
prawnych. Pozwoliło to zamrozić 3 019 rachunków bankowych na łączną sumę 
ok. 37 mln rubli6 (dla porównania – w roku 2014 zamrożono 3 479 rachunków 
bankowych na sumę ok. 33 mln rubli)7.

Odnosząc się natomiast do głównych źródeł finansowania działalności 
terrorystycznej organizacji rosyjskich, można stwierdzić, iż większość takich 
ugrupowań pozyskiwała środki finansowe w drodze nielegalnego handlu bronią, 

5 Противодействие финансированию терроризма, w: Публичный отчёт 2015 o работе 
Федеральнoй службы по финансовому мониторингу, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу 2015, s. 16.

6 Ibidem, s. 17.
7 Противодействие финансированию терроризма, w: Публичный отчёт 2015 o работе 

Федеральнoй службы по финансовому мониторингу в 2014 году, Федеральная служба 
по финансовому мониторингу 2014, s. 22.
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narkotykami, wymuszeń, uprowadzeń dla okupu, ale także w drodze legalnie 
prowadzonej działalności gospodarczej.

Najwięcej rosyjskich ugrupowań terrorystycznych – według danych zgroma-
dzonych przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej8 – w ostatnich kilku 
latach zostało wykrytych na terytorium Kaukazu Północnego, szczególnie w ta-
kich republikach, jak Dagestan, Czeczenia, Kabardyno-Bałkaria oraz Inguszetia. 

Na podstawie zgromadzonych danych można wysnuć także wniosek o ro-
snącym zagrożeniu ze strony terrorystów na terytorium Republiki Dagestanu. 
W roku 2009 na terytorium Republiki Dagestanu zostały zarejestrowane 44 prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym, co stanowiło 6,73% ogółu przestępstw 
o charakterze terrorystycznym zarejestrowanych w roku 2009 na terytorium 
Federacji Rosyjskiej, w roku 2011 przestępstw tych było już 220 (co stanowiło 
35,37% ogółu przestępstw o charakterze terrorystycznym zarejestrowanych 
w roku 2011 na terytorium Federacji Rosyjskiej), w roku 2012 – 295 (było to 
46,31% ogółu przestępstw tego rodzaju zarejestrowanych w roku 2012 na te-
rytorium Federacji Rosyjskiej), w roku 2013 – 365 (55,22% ogółu przestępstw 
o charakterze terrorystycznym zarejestrowanych w roku 2013 na terytorium 
Federacji Rosyjskiej), natomiast w roku 2014 na terytorium Republiki Dagestanu 
popełnione zostały aż 472 przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Ponadto można stwierdzić, że wysoka liczba zarejestrowanych przestępstw 
o charakterze terrorystycznym utrzymywała się w badanym okresie na terytorium 
Republiki Kabardyjsko-Bałkarskiej oraz Republiki Inguskiej.

4. Zakończenie

Głównym zadaniem rosyjskiego systemu przeciwdziałania finansowaniu 
działalności terrorystycznej jest zapobieżenie eskalacji działania ugrupowań 
terrorystycznych, których działalność zorientowana jest na obalenie siłą ustroju 
konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, a także na destabilizację sytuacji politycz-
nej i społecznej. Ważnym zadaniem tego systemu jest także niedopuszczenie do 
umocnienia roli i znaczenia organizacji terrorystycznych, których działalność 
ukierunkowana jest na naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej 
Federacji Rosyjskiej.

8 Генеральная Прокуратура Российской Федерации, Портал Правовой Статистики, http://
crimestat.ru; stan na 28.10.2016 r.
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( S u m m a r y )

The main goal of this paper is to present the legal and organizational solutions in the field of terrorist 
financing in the Russian Federation. The article presents the most important legal regulations 
resulting from the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Federal Law 
of 7 August 2001 “On counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and on the 
financing of terrorism”.
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