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I.

ci

Uwagi ogólne

Badanie instytucji prawnych w dzia aniu wyznacza interesuj
wci

jeszcze nie w pe ni wykorzystan

pozostaj

metod

liw
o

I.

, cho jak si wydaje

uprawiania nauk prawnych,

z boku - dominuj cego w tej dziedzinie - nurtu rozwa

teoretycznych.

tradycyjnie bowiem odwo uj
swych rozwa

si

ied

Nauka prawa karnego nie stanowi w tym wzgl dzie wyj tku. Jej przedstawiciele

do refleksji dogmatycznej, czyni c przedmiotem

modelowe konstrukcje prawne postrzegane statycznie, jako pewne

wzorce zachowa

okre lonych w przepisach ustawy, niestety cz stokro

praktyk ich stosowania przez

raw

oderwaniu od okoliczno ci zwi zanych z codzienn

w

uprawnione organy. Nie umniejszaj c w adnym razie wiod cej roli, jak odgrywa
dogmatyka prawa, nale y jednak e doj

do przekonania,

bardziej zdecydowanego w czenia do sfery zainteresowa

nad stosowaniem prawa w praktyce. Wyniki takich bada , zw aszcza

prowadzonych konsekwentnie w d
cenne

nauk prawnych nurtu

ród o informacji, b

Sp

bada

e istnieje potrzeba

szej perspektywie czasu, mog yby stanowi

cych przydatnym uzupe nieniem dalszych rozwa

aru

teoretycznych.

Na potrzeb rozpocz cia bada nad praktyk stosowania przepisów prawa zwróci
uwag

ju

przed laty I. Andrejew1. Charakteryzuj c zjawisko „dynamizmu typów

przest pstw” - przez co rozumia , dokonan w toku post powania karnego, zmian

ym
i

rozpoznania ustawowych znamion przest pstwa w ocenianym zachowaniu sprawcy postulowa obj cie sfer zainteresowania nauki prawa karnego bada nad praktyk
stosowania unormowa

reguluj cych poszczególne typy czynów przest pnych. W

ut
W

ten sposób chcia wyja ni

to, w jakich sytuacjach faktycznych i procesowych

znamiona okre lonych typów przest pstw s rozpoznawane, w jakich za pozostaj
nierozpoznane. W tym drugim przypadku stawia dodatkowo pytanie o to, jakie s
przyczyny

tego

rodzaju

nieprawid owo ci

w

praktyce

organów

wymiaru

Ins
tyt

sprawiedliwo ci?

1

I. Andrejew: Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przest pstw, Warszawa 1978, s.
297.

ci

I. Andrejewowi chodzi o w szczególno ci o ustalenie jak odbywa si

stwierdzenie

liw
o

znamion okre lonego typu przest pstwa przez organy stosuj ce prawo, w tym jakie
dowody uznawane s przez nie za wystarczaj ce, a tak e jak dalece rozpoznanie

ustawowych znamion przest pstwa, wyra aj ce si w przyj ciu kwalifikacji prawnej
czynu, pozostaje niezmienne w toku post powania oraz jak cz sto i z jakich

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

powodów ulega modyfikacjom.

2

ci

Przedmiot, metoda i cele badania

Przedmiot prowadzonych bada

obj

analiz

liw
o

II.

stosowania przepisów, w których

okre lone zosta y znamiona dwóch podstawowych przest pstw o charakterze

korupcyjnym, tj. sprzedajno ci (art. 228 § 1-6 k.k.) i przekupstwa (art. 229 § 1-5 k.k.)
publiczn . Badaniu poddano przede wszystkim praktyk

ied

osoby pe ni cej funkcj

stosowania wymienionych przepisów przez s dy, które w zetkni ciu z konkretn
sytuacj

procesow

by y zobligowane do dokonania prawnej oceny zachowania

raw

sprawcy i przedstawienia jego kwalifikacji w tre ci stosownej decyzji procesowej.
Poza przedmiotem bada pozosta przepis art. 229 § 6 k.k., wprowadzony ustaw z
dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw, powszechnie znana pod nazw noweli antykorupcyjnej2. Przepis art. 229 § 6
przerywaniu wi zów korupcyjnej

Sp

k.k. pomy lany zosta jako instrument maj cy s

solidarno ci mi dzy udzielaj cym a przyjmuj cym apówk lub jej obietnic poprzez
zagwarantowanie bezkarno ci denuncjatorowi, który dopu ci si
przekupstwa. Z uwagi na odmienn w za
przez

organy

przeprowadzenia w przysz

wymiaru

aru

stosowania

przest pstwa

eniu specyfik tej regulacji praktyka jej
sprawiedliwo ci

wymaga

b dzie

ci ca kowicie odr bnych bada aktowych.

Metoda zastosowana przy zbieraniu materia ów dla potrzeb niniejszego opracowania
aktowych oraz analizie statystyk Ministerstwa

ym
i

polega a na prowadzeniu bada

Sprawiedliwo ci obejmuj cych osoby prawomocnie skazane za tzw. czyn g ówny
oraz wszystkie czyny.

ut
W

W warstwie materia u aktowego wzi to pod uwag
dowych, ale równie

nie tylko akta post powa

materia y zaczerpni te z post powa

przygotowawczych.

Szczególnie obszerny materia badawczy dostarczy y akty oskar enia. W wypadku
tej decyzji procesowej, b

cej najpe niejszym podsumowaniem etapu post powania

przygotowawczego, ustawodawca nak ada na organ prowadz cy post powanie
obowi zek „dok adnego okre lenia czynu” i przedstawienia jego kwalifikacji prawnej

Ins
tyt

(art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k.) Oskar yciel zobligowany jest nadto uwzgl dni

2

pewne

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. Nr 111, poz. 1061.

3

ci

dodatkowe informacje o zdarzeniu, w tym m.in.: okre li czas, miejsce oraz sposób i

liw
o

okoliczno ci pope nienia czynu (art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k.). Poza tym musi wyja ni
podstaw prawn oskar enia i omówi okoliczno ci, na które powo ywa si w swojej
obronie oskar ony (art. 332 § 2 k.p.k.), a tak e przedstawi
oskar enia (art. 332 § 1 pkt 6 k.p.k.).

druki doniesie

o pope nieniu

ied

Przydatne w nieco mniejszym stopniu okaza y si

uzasadnienie aktu

przest pstwa, notatki urz dowe spisane przez osoby pe ni ce funkcje publiczne oraz
protoko y przes ucha , a to z powodu, i przedstawiony w nich scenariusz zdarze

raw

bywa niepe ny, co z reszt na tym etapie post powania jest ca kiem zrozumia e.
Je li za chodzi o post powanie przed s dem, to wykorzystano przede wszystkim
wyroki zapad e w obu instancjach. Szczególnie cenny materia badawczy, w postaci
pisemnych uzasadnie

wyroków sformu owanych przez sk ady orzekaj ce na

Sp

zasadzie art. 422 § 1 (uzasadnienie wyroku s du I instancji na wniosek strony) i 457
§ 1 k.p.k. (uzasadnienie wyroku s du II instancji z urz du), dostarczy y sprawy, w
których wyroki zapad e przed s dami I instancji zosta y zaskar one lub strony
procesowe z

y przynajmniej zapowied

wiadków i wyja nie oskar onych.

aru

pomocniczo protoko y zezna

apelacji. Poza tym wykorzystano

Zbadano ogó em 200 spraw, które zosta y wylosowane spo ród wszystkich spraw
zako czonych prawomocnym wyrokiem z art. 228 § 1-6 i 229 § 1-5 k.k. w okresie od

ym
i

1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Próba losowa zosta a dobrana wed ug metody tzw.
losowania systematycznego indywidualnego3. Pomocniczo wykorzystano statystyki
obejmuj ce osoby prawomocnie skazane w roku 2007 w skali ca ego kraju.

-

ono nast puj ce cele:

ut
W

Przed badaniami za

sporz dzenie

charakterystyki

sprawców

przest pstw

przekupstwa

i

sprzedajno ci osoby pe ni cej funkcj publiczn ,

-

stworzenie

charakterystyki

zdarze

korupcyjnych

polegaj cych

na

Ins
tyt

przekupstwie lub sprzedajno ci osoby pe ni cej funkcj publiczn ,

3

Szerzej na ten temat por. J. Brzezi ski: Elementy bada psychologicznych, Warszawa 1978, s. 137138 oraz Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w naukach spo ecznych, Pozna
2001, s. 202 i E. Babbie: Badania spo eczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 225-227.

4

zidentyfikowania,

które

z

ustawowych

sprzedajno ci i przekupstwa powoduj

znamion

przest pstw

w praktyce orzeczniczej s dów

powszechnych najwi cej trudno ci w stosowaniu,
-

ci

próba

liw
o

-

dokonanie analizy ewolucji kwalifikacji prawnej zdarze pod k tem ustalenia
cz stotliwo ci oraz okre lenia powodów zmian dokonywanych w ocenie

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru
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prawnej zachowania sprawcy w toku post powania.

5

Z analizy statystyk oraz przeprowadzonych bada
sprawca przekupstwa to m

ci

Charakterystyka sprawców przekupstwa i sprzedajno ci

liw
o

III.

aktowych wynika, e przeci tny

czyzna, w ró nym wieku, o wykszta ceniu zawodowym,

pracuj cy, w wi kszo ci przypadków nie karany, legitymuj cy si

ied

polskim.

obywatelstwem

Z kolei charakterystyka przeci tnego sprawcy sprzedajno ci prezentuje si
nast puj co. Jest nim równie

m

czyzna, podobnie jak sprawca przekupstwa w

sprzedajno ci mieli z regu y wykszta cenie

raw

ró nym wieku, legitymuj cy si nieco wy szym poziomem wykszta cenia - sprawcy
rednie - zawsze pracuj cy, co rzecz

jasna jest zdeterminowane faktem pe nienia funkcji publicznej, przy czym by to
najcz

ciej policjant. Ponadto przeci tny sprawca sprzedajno ci nie by nigdy karany

Sp

i legitymowa si polskim obywatelstwem.

Na pierwszy plan wysuwa si spostrze enie, e sprawcami obu odmian apownictwa
z regu y m

czy ni, za kobiety wyst puj w tych rolach zdecydowanie rzadziej.

aru

Dane poni ej dotycz prawomocnie skazanych doros ych i skazania za czyn g ówny.
Tabela 1.

Kobiety

ut
W

czy ni
cznie

Sprawcy przekupstwa
L.b.
223

ym
i

Kategoria

Sprawcy sprzedajno ci
L.b.
38

1944

277

2167

315

Dane zaczerpni te ze statystyki prawomocnie skazanych doros ych (skazania za
czyn g ówny) wskazuj ,

e nie istnieje jaka

jedna okre lona grupa wiekowa

szczególnie sk onna do udzielania apówek. Równie
sprzedajno ci nie zarysowa a si

zdecydowana przewaga jednej grupy wiekowej,

liczba sprawców w wieku mi dzy 17 a 21 lat oraz 60 i powy ej wyra nie

Ins
tyt

cho

w przypadku przest pstwa

odbiega a od redniej. Mo na to zapewne t umaczy specyfik zawodów zwi zanych

z pe nieniem funkcji publicznej. Z jednej strony wymagaj

one odpowiedniego

merytorycznego przygotowania, co wyklucza osoby bardzo m ode, które z natury
6

nie

mog

wykaza

si

jeszcze

odpowiednimi

ci

rzeczy

kwalifikacjami

czy

sprzedajno ci cz sto wyst puj

osoby pe ni ce funkcje publiczne w tzw. s

mundurowych, które zapewniaj

Sprawcy sprzedajno ci
L.b.
6
13
70
54
51
38
35
40
8
315

aru

Sp

raw

Wiek
Sprawcy przekupstwa
L.b.
184
209
312
287
292
256
274
290
63
2167

ied

Tabela 2.

17-21
22-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-59
60 i wi cej lat
cznie

bach

przywilej wcze niejszego przechodzenia na

emerytur , rzadko pojawiaj si sprawcy w wieku 60 lat i powy ej.

Kategoria

liw
o

wykszta ceniem. Z drugiej strony, zapewne ze wzgl du na fakt, i w roli sprawców

Statystyki za rok 2007 nie uwzgl dni y kryteriów wykszta cenia oraz zatrudnienia
sprawców, tym nie mniej po analizie materia u aktowego mo na stwierdzi ,
przeci tny sprawca przest pstwa przekupstwa charakteryzowa si

e

ogólnie niskim

ym
i

poziomem wykszta cenia. W 92 przypadkach by y to osoby o wykszta ceniu
zawodowym, za w 33 - jedynie podstawowym. Mniej ni co trzeci sprawca uko czy
szko

redni

(61), a tylko 14 z nich legitymowa o si

wykszta ceniem wy szym.

Poziom wykszta cenia sprawców sprzedajno ci okaza si
wymaganiami, jakie nak ada si

ut
W

nale y t umaczy

wy szy, co zapewne

w tym zakresie na osoby

wykonuj ce zawody zwi zane z pe nieniem funkcji publicznej. I tak w ród sprawców
sprzedajno ci 26 osób posiada o wykszta cenie rednie, a 5 sprawców uko czy o

Ins
tyt

uczelni wy sz .

7

ci

Tabela 3.

Sprawca sprzedajno ci
L.b.

Podstawowe

33

0

Zawodowe

92
61

Wy sze
cznie

14
200

26

ied

rednie

0

5

31

raw

Kategoria

liw
o

Wykszta cenie
Sprawca przekupstwa
L.b.

Ponad po owa sprawców przekupstwa (110 osób) wykonywa a prac zarobkow . Na
drugim miejscu znalaz y si

osoby bezrobotne i niepracuj ce (63 sprawców).

Renci ci i emeryci stanowili 16 osób, za

i studiuj cych

11 osób. W przypadku przest pstwa sprzedajno ci, b

Sp

znalaz o si

w grupie ucz cych si

cego

przest pstwem indywidualnym ustawodawca wymaga od sprawcy, aby ten
charakteryzowa

si

szczególn

cech

podmiotu w postaci pe nienia funkcji

aru

publicznej. Ten rodzaj znamienia indywidualizuj cego zdeterminowa fakt, i w ród
sprawców przest pstw sprzedajno ci wszyscy pozostawali w stosunku zatrudnienia
w chwili czynu.

ym
i

Tabela 4.

Kategoria

ut
W

Pracuje
Uczy si /studiuje
Bezrobotny/nie pracuje
Rencista/emeryt
cznie

Zatrudnienie
Sprawca przekupstwa
L.b.
110
11
63
16
200

Sprawca sprzedajno ci
L.b.
31
31

W zgromadzonym materiale aktowym sprzedajno ci dopuszczali si

najcz

ciej

Ins
tyt

policjanci (10 sprawców) oraz egzaminatorzy w Wojewódzkich O rodkach Ruchu
Drogowego (9 sprawców). Pozostali sprawcy to stra nik graniczny, celnik, pracownik
Urz du Skarbowego, nauczyciel (2 razy) oraz stra nik miejski, inspektor Urz du

8

inspektor

powiatowego

nadzoru

budowlanego,

przest pstwa

przekupstwa

pracownik

ci

Pracy,

wydzia u

ród

sprawców

sprawców), nie by a wcze niej karana za

zdecydowana

liw
o

komunikacji (1 raz).
wi kszo

(174

adne przest pstwo. Wcze niejsza

rejestracja w Krajowym Rejestrze Karnym dotyczy a tylko 26 osób, z tego jedynie 3
apownictwo. W odniesieniu do sprawców

ied

osoby by y karane uprzednio za

przest pstwa sprzedajno ci nie odnotowano ani jednego przypadku wcze niejszej
karalno ci.

raw

Tabela 5.

Zdecydowana wi kszo

Sprawca sprzedajno ci
L.b.
0
31
31
0
31
31

aru

Sp

Wcze niejsza karalno
Sprawca przekupstwa
Kategoria
L.b.
Tak
26
Czy by karany
Nie
174
w ogóle?
cznie
200
Tak
3
Czy by karany
Nie
197
za apownictwo?
cznie
200

sprawców przekupstwa legitymowa a si

obywatelstwem

polskim. Na 2167 sprawców prawomocnie skazanych w roku 2007 za przest pstwo

ym
i

przekupstwa jako czyn g ówny 1902 osoby mia y obywatelstwo polskie, za 265 osób
to cudzoziemcy. Spo ród cudzoziemców przest pstwa przekupstwa dopuszczali si
najcz

ciej obywatele

Ukrainy.

Blisko

co

drugi

przekupstwo pochodzi z tego kraju. Fakt ten nale y
cz stokro

ut
W

prowadz

cudzoziemiec

skazany za

czy z drobnym handlem, jaki

mieszka cy Ukrainy w przygranicznych miejscowo ciach

Polski. Skazanie dotyczy o zazwyczaj tzw. mrówki, tj. osoby, która trudni c si na co
dzie

drobnym przemytem alkoholu lub papierosów wpad a podczas kontroli

zwi zanej z przekraczaniem granicy. Sprawca licz c na to, e mimo wszystko zdo a
zachowa wwo ony na teren naszego kraju towar, udziela apówki celnikowi b

Ins
tyt

funkcjonariuszowi Stra y Granicznej.
Spo ród

sprawców

przest pstwa

sprzedajno ci

obywatelstwem polskim. Mo na jednak za

niedalekiej przysz

,

wszyscy

legitymowali

si

e ten stan rzeczy ulegnie w

ci zmianie. Z dniem 4 lutego 2001 r. zacz
9

obowi zywa

ci

kryminalizacj przest pstw sprzedajno ci z

art. 228 § 1-5 k.k. na osoby pe ni ce funkcj
organizacji mi dzynarodowej4. Jest tylko kwesti

publiczn

w pa stwie obcym lub

liw
o

przepis art. 228 § 6 k.k., który rozci gn

czasu, kiedy statystyki odnotuj

pierwsze przypadki sprzedajno ci z udzia em obywateli obcych pa stw, cho
zapewne ich liczba pozostanie marginalna.

raw

Sp

L.b.
5
11
1
1
1
24
1
2
3
116
1
20
0

Ins
tyt

ut
W

ym
i

Mongolskie

Cudzoziemcy sprawcy przekupstwa
L.b.
Obywatelstwo
12
Mo dawskie
1
Niemieckie
21
Pakista skie
6
Pozosta e Pa stwa Europy
1
Po udniowokorea skie
2
Rosyjskie
2
Rumu skie
1
owackie
9
Tureckie
1
Ukrai skie
19
Uzbeckie
3
Wietnamskie
Inne
1
pa stwa/bezpa stwowcy

aru

Obywatelstwo
Arme skie
Austriackie
Bia oruskie
Bu garskie
Chi skie
Czeskie
Holenderskie
Indyjskie
Kazachskie
Kirgiskie
Litewskie
otewskie

ied

Tabela 6.

4

Przepis art. 228 § 6 k.k. zosta wprowadzony nowelizacj z dnia 9 wrze nia 2000 r. o zmianie ustawy
- Kodeks karny, ustawy - Kodeks post powania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe, Dz.U. Nr 93, poz.
1027.
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ci

Charakterystyka zdarze

1.

Liczba uczestników zdarzenia

e przypadki apownictwa polegaj

zazwyczaj na utajonej

ied

Istnieje przekonanie,

liw
o

IV.

transakcji jak dwie osoby „dawca” i „biorca” dokonuj w g bokiej tajemnicy, z dala
wiadków zdarzenia. Jest to o tyle zrozumia e,

strony korupcyjnego porozumienia kieruj

si

nielegalnej transakcji i zwi zan

raw

od oczu niepotrzebnych

karnej,

a

w

piastowanego
doprowadzi

obaw

e obie

przed ujawnieniem ich

z tym perspektyw poniesienia odpowiedzialno ci

przypadku

sprawcy

stanowiska.

Dlatego

sprzedajno ci
te

wspólnie

tak e

perspektyw

podejmuj

starania,

utraty
aby

do maksymalnego utajenia tego co uzgodnili. Temu sprzyja

Sp

ograniczenie liczby uczestników zdarzenia do zupe nego minimum, czyli dwóch
osób. Wskazuje si , e mi dzy innymi z tego powodu przest pstwa apownictwa s
trudniejsze do wykrycia ani eli inne przest pstwa.

aru

Badania aktowe wykaza y, e pogl d ten jest zasadny jedynie w cz
przebadanych spraw wi kszo

ci. Spo ród

by a pope niona w konfiguracji wi kszej ni

dwuosobowa. Wprawdzie udzielaj cy apówki albo jej obietnicy dzia

zazwyczaj w

pojedynk , co odnotowano w 186 badanych spraw, ale po stronie przekupywanej

ym
i

wyst powa y z regu y ju dwie lub wi cej osób pe ni cych funkcje publiczn .
Doskonale ilustruje to przyk ad policjantów, którzy zazwyczaj wykonywali czynno ci
bowe w dwuosobowym patrolu, cho odnotowano równie przypadki, w których
przekupi

ut
W

sprawca próbowa

Przekupuj cy kierowa
prawid owo
ilo

trzech, a nawet czterech policjantów na raz.

wówczas do nich wspóln

odnotowano równie

ofert

apówki. Podobn

w przypadku stra ników miejskich, aczkolwiek

tych spraw by a nieporównywalnie mniejsza.

Ins
tyt

Wyst pienie wieloosobowej konfiguracji po stronie przekupywanej mia o nast pnie
ogromne znaczenie na etapie udowodnienia czynu. Zgodne zeznania wiadków -

policjantów stanowi y niejednokrotnie koronny dowód umo liwiaj cy udowodnienie

zaistnienia czynu i przypisanie winy zw aszcza, gdy sprawca przest pstwa nie

przyznawa si do jego pope nienia, a jego zachowanie polega o jedynie na z
11

eniu

ci

obietnicy lub gdy nie dosz o do przekazania korzy ci. W sytuacji, w której organy

banknotów lub gdy oskar ony nie przyznawa si
prokuraturom

pozostawa y

do

wykorzystania

liw
o

cigania nie dysponowa y materialnym dowodem przest pstwa np. w postaci
do zarzucanego czynu, s dom i
osobowe

ród a

dowodowe.

Powo ywano si wówczas na zeznania przynajmniej dwóch bezpo rednich wiadków
zdarzenia, których

zgodne, spójne i

wyczerpuj ce

wiadectwa

dostarcza y

Po ród

badanych

spraw

odnotowano

przypadki,

ied

wystarczaj cej podstawy dla udowodnienia czynu i przypisania winy.
w

których

przest pstwo

raw

przekupstwa pope niono w konfiguracji dwuosobowej, tzn. jednej osobie udzielaj cej
korzy ci albo obietnicy korzy ci odpowiada a tylko jedna osoba przekupywana.
Bior c w tym miejscu pod uwag
funkcj

publiczn

jedynie te przypadki, w których osoba pe ni ca

nie przyj a apówki albo jej obietnicy mo na stwierdzi , i

w

Sp

pewnych modelach sytuacyjnych taka dwuosobowa konfiguracja by a regu , np. gdy
w roli pokrzywdzonego wyst powa przekupywany pracownik urz du skarbowego,
lekarz - orzecznik ZUS-u czy osoba prowadz ca egzamin na prawo jazdy.
Odnotowano równie

cz stotliwo ci

obu

opisywanych

w ród

przypadków przekupywania stra ników granicznych i celników znalaz y si

takie,

kiedy osoba pe ni ca funkcj

publiczn

prawid owo ci.

mniej wi cej
Np.

aru

porównywaln

modele sytuacyjne charakteryzuj ce si

wyst powa a samodzielnie i takie, kiedy
b.

ym
i

korzy ci udzielano co najmniej dwóm funkcjonariuszom tych s

W sprawach o przest pstwo sprzedajno ci sprawca - osoba pe ni ca funkcj
publiczna wyst powa a z regu y samodzielnie. Wprawdzie w materiale aktowym
znalaz y si sprawy, w których w roli sprawców sprzedajno ci wyst pi y obok siebie

ut
W

dwie lub wi cej osób, ale korzy

dowodowa by a z tego niewielka, gdy

przed

dem, co zrozumia e, i tak solidarnie wypiera y si przyj cia apówki. W tej sytuacji
dom pozostawa o wyszukiwanie rozbie no ci w wyja nieniach oskar onych i
konfrontowanie ich wersji z zeznaniami drugiej strony zdarzenia.

Ins
tyt

Sprawy o przest pstwo sprzedajno ci by y generalnie trudniejsze z dowodowego
punktu widzenia tak e dlatego,

e po drugiej stronie wyst powa a z regu y tylko

jedna osoba. W nielicznych przypadkach wr czaj cemu
wiadek, który móg nast pnie potwierdzi , e korzy
12

apówk

towarzyszy

wr czono na wyra ne

danie

ci

osoby pe ni cej funkcj publiczn . W pozosta ych przypadkach s dy i prokuratury

liw
o

bazowa y cz sto na zeznaniach wiadków po rednich, którzy sami wprawdzie nie
brali udzia u w zdarzeniu, ale us yszeli o nim w relacji osoby zmuszonej do wr czenia
apówki. Zazwyczaj byli to krewni b
których zwraca si

z pro

bliscy znajomi udzielaj cego korzy ci, do

o po yczk w celu zebrania

danej kwoty apówki,

ied

referuj c przy okazji sytuacj , w jakiej si znalaz .

Poza tym pomocne okazywa y si bilingi rozmów telefonicznych, gdy niektóre osoby
pe ni ce funkcj publiczn w swoim poczuciu bezkarno ci posuwa y si do tego, aby
do domu pokrzywdzonego b

na jego telefon komórkowy z

raw

wydzwania

przypomnieniem,

e „umówione” pieni dze jeszcze nie wp yn y. Przydatne

okazywa y si tak e nagrania prowadzonych rozmów, niektóre z ofiar tego swoistego

2.

Inicjator apówki

Inicjatywa udzielenia apówki b

z

Sp

zmuszania do udzielenia apówki stara y si bowiem nagra rozmow na dyktafon.

enia obietnicy jej udzielenia le

a najcz

ciej

w

90%

zdarze .

aru

po stronie przekupuj cego, który wyst powa z korupcyjn propozycj jako pierwszy
Osoba

przekupywana

inicjowa a

przekazanie

korzy ci

zdecydowanie rzadziej, bo jedynie w 10% zdarze . Na ka de 9 osób wyst puj cych

ym
i

w roli inicjatora przekazania apówki po stronie przekupuj cych przypada zatem tylko
1 inicjator po stronie osób pe ni cych funkcj publiczn .
Tak niewielki poziom korupcyjnej aktywno ci po stronie osób pe ni cych funkcj
publiczn k óci si zdecydowanie ze spo eczn ocen cz stotliwo ci wyst powania

ut
W

tego zjawiska w codziennym

yciu Polaków. W powszechnym odczuciu osoby

pe ni ce funkcje publiczne wykazuj

w tym wzgl dzie daleko wi ksz

aktywno

.

Wyja nienia powsta ej rozbie no ci mo na poszukiwa w czarnej liczbie przest pstw
apownictwa, która, jak si

zdaje, jest wy sza w odniesieniu do przest pstw

Ins
tyt

sprzedajno ci, a ni sza w odniesieniu do przekupstwa.
Wy szy odsetek inicjatorów wr czenia apówki, jaki w badaniach zosta odnotowany

po stronie przekupuj cych, wynika przede wszystkim z generalnie wi kszej liczby

skaza

za przest pstwo przekupstwa (w roku 2007 s dy skaza y za przekupstwo
13

ci

315 osób)5 i co za tym idzie przewagi spraw tego typu

w materiale badawczym. Na ich liczb z

y si

przede wszystkim przypadki, w

których w roli inicjatora wyst powa przekupuj cy, za

organy
korzy

osoba pe ni ca funkcj

nie przyj a przedstawionej oferty apówki i powiadomi a o tym fakcie
cigania. Sprawy, w których osoba pe ni ca funkcj
lub jej obietnic

inicjatyw

funkcji publicznej.

wyst pi dzier yciel

raw

wykrywalno ci przest pstw sprzedajno ci w porównaniu

przypadkami przekupstwa wp yw mo e mie , np. niska sk onno
informowania organów cigania o fakcie przyj cia lub za
przez osob pe ni

petentów do

dania od nich apówki

funkcj publiczn . Jeszcze do niedawna osoba, która wr czy a

a nast pnie poinformowa a o tym organy

cigania musia a liczy

Sp

korzy

przyj a

dotyczy y jedynie 11% wszystkich badanych spraw i w

zasadzie obj y przypadki, w których z apówkarsk

Na ni szy stopie

publiczn

ied

publiczn

liw
o

2167 osób, a za sprzedajno

si

z

poniesieniem odpowiedzialno ci karnej. To zmieni o si po wej ciu w ycie przepisu
art. 229 § 6 k.k., który zagwarantowa denuncjatorowi bezkarno

ale nie zachowanie

korzy ci uzyskanych w drodze przekupstwa.

e nawet ci petenci, którzy nie przystali na korupcyjn

aru

Poza tym wydaje si ,

propozycj ze strony osoby pe ni cej funkcj publiczn i nie wr czyli apówki nie s
zbyt sk onni do informowania o tym organów cigania, cho nie grozi im przecie

niech ci

karna. Ich postaw

mo na t umaczy

ym
i

odpowiedzialno

na ró ne sposoby, np.

do po wi cenia w asnego czasu w zwi zku z konieczno ci

sk adania

zezna w toku prowadzonego post powania. W gr wchodzi równie przekonanie,
e doniesienie i tak nie wp ynie na poci gni cie sprawcy do odpowiedzialno ci,

ut
W

zw aszcza wobec braku bezstronnych
petenta. Niektórzy bior

tak e pod uwag

wiadków, którzy potwierdziliby wersj
swoj

przysz

zale no

od decyzji

urz dnika, który pozostanie na swoim stanowisku i korzystaj c z przys uguj cego mu
imperium w adzy b dzie móg kiedy

odegra

si

na petencie wydaj c w jego

sprawie niekorzystne decyzje. W przypadku, w którym inicjatorem przekazania

Ins
tyt

apówki jest policjant mo e dochodzi jeszcze przekonanie, e, mówi c kolokwialnie,
z Policj i tak si nie wygra.

5

Podane dane dotycz skaza za czyn g ówny.

14

ci

Podsumowuj c, uczciwemu obywatelowi, który zechcia by poinformowa

enia mu korupcyjnej propozycji przez depozytariusza funkcji

liw
o

cigania o fakcie z

organy

publicznej pozostaje jedynie moralna satysfakcja, e przyczyni si na swój sposób
do zwalczania korupcji. Wobec perspektywy wynikaj cych z tego utrudnie
wi tego spokoju.

Tymczasem, gdy w adekwatnej sytuacji znajdzie si

osoba pe ni ca funkcj

ied

cz stokro rezygnuje z tej satysfakcji za cen

publiczn , tzn. gdy to petent zaoferuje apówk , której urz dnik nie przyjmie, jego
sk onno

do poinformowania o tym swoich prze

onych oraz organów cigania jest

zwierzchników, którzy dostrzegaj

raw

du o wy sza. Poza osobist satysfakcj moraln zyskuje jeszcze w oczach swoich
w podw adnym osob

nieprzekupn , uczciw

i

praw , co zapewne nie pozostanie bez wp ywu na jego dalsz karier zawodow .

Motywy sprawcy

Sp

3.

Motywacja osoby przekupuj cej mo e by
sprawca zmierza b

bardzo ró na. Mówi c najogólniej

do unikni cia rozstrzygni cia, z którym zwi zane by yby jakie

aru

negatywne konsekwencje, w tym wypadku próbuje zachowa

pewnego rodzaju

status quo sytuacji prawnej, ekonomicznej, rodzinnej czy szerzej yciowej, b
stara si doprowadzi do uzyskania rozstrzygni cia, z którym wi

te

e skutki korzystne,

ym
i

w tym sensie, w swojej prywatnej ocenie, próbuje zmieni co na lepsze.
Sprawca przekupstwa dzia a z regu y z my

o sobie jako beneficjencie korzy ci

jak ma zapewni korupcyjna transakcja, mo e jednak dzia
innej osoby. Przekupuj cy mo e kierowa si

przy tym jednym, ci le okre lonym

ciej jednak jego motywacja jest z

ut
W

celem, cz

jakie sprawca chcia by osi gn
Z przeprowadzonych bada

równie w interesie

ona i sk ada si na ni kilka celów,

.
aktowych wynika,

motywem udzielenia apówki albo z

e najcz

ciej powtarzaj cym si

enia takiej obietnicy by a ch

unikni cia

Ins
tyt

odpowiedzialno ci karnej z tytu u prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu
dowym przez osob znajduj

osob , która dzia

doprowadzi a j

si w stanie nietrze wo ci (art. 178a § 1 k.k.) lub

a w b dnym przekonaniu, e spo yta przez ni

do stanu nietrze wo ci, cho
15

ilo

alkoholu

w rzeczywisto ci, jak wykazywa y

ci

pó niejsze badania na zawarto

alkoholu we krwi, znajdowa a si jedynie w stanie

Sprawcy zaliczeni do tej kategorii kierowali si

równie

intencj

liw
o

po u yciu alkoholu. Ten rodzaj motywacji odnotowano a 76 krotnie.
unikni cia utraty

prawa jazdy. W przypadku skazania za przest pstwo przeciwko bezpiecze stwu w

komunikacji kierowcy, który w chwili czynu by w stanie nietrze wo ci, s d orzeka

ied

obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 § 2 k.k.) i

nak ada obowi zek zwrotu dokumentu uprawniaj cego do prowadzenia pojazdu (art.
43 § 3 k.k.).

który dzia

raw

W zdecydowanej wi kszo ci przypadków przekupuj cym by nietrze wy kierowca,
w interesie w asnym. Odnotowano równie nieliczne sprawy, w których

apówki stara

si

udzieli

pasa er. Próbowa

w ten sposób uchroni

Sp

odpowiedzialno ci nietrze wego kierowc , tym samym dzia
Tabela 7.

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Motyw sprawcy przekupstwa
Unikni cie odpowiedzialno ci z art. 178 a § 1 k.k.
Pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy
Unikni cie mandatu
Unikni cie odpowiedzialno ci za handel towarami bez
akcyzy
Umo liwienie przemytu towarów
Prowadzenie samochodu bez wymaganych dokumentów
Unikni cie odwiezienia do izby wytrze wie
Mo liwo kontynuowania dzia alno ci gospodarczej
Unikni cie odpowiedzialno ci za kradzie
Unikni cie kontroli skarbowej
Uzyskanie wiadczenia z ZUS-u
Zani enie zobowi zania podatkowego
Umo liwienie przekroczenia granicy pomimo pos ugiwania
si podrobionym lub przerobionym paszportem
Przekroczenie granicy bez kolejki
Odst pienie od wymierzenia mandatu za miecenie
Unikni cie doprowadzenia do aresztu ledczego
Inny motyw

Na drugim miejscu znalaz y si

przed

w interesie cudzym.

L.b.
76
32
28
15
14
12
8
6
6
6
6
5
3
3
2
2
9

sprawy, w których przekupuj cy chcia

apówk

okupi pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy (32 razy). W dalszej kolejno ci

sprawcy przekupstwa kierowali si

ch ci
16

unikni cia mandatu za pope nione

ci

wykroczenie drogowe. W gr wchodzi o ca e spektrum wykrocze tego typu, w ród

liw
o

nich m.in.: przekroczenie dozwolonej pr dko ci, wykonanie manewru zmiany pasa
ruchu bez uprzedniego zasygnalizowania tego kierunkowskazem, wtargni cie
pieszego na skrzy owanie przy czerwonym
wiele innych. Ta kategoria wyst pi a

wietle, naruszenie zakazu wjazdu i

cznie 28 razy.

ied

W 15 przypadkach apówki udziela a osoba przy apana na handlu towarami bez
akcyzy, zw aszcza alkoholem lub papierosami. Sprawca kierowa si

wówczas nie

tylko intencj unikni cia odpowiedzialno ci karnoskarbowej ale równie zachowania

raw

w posiadaniu ujawnionych towarów. Niewiele mniej bo 14 razy sprawcy dopuszczali
si przekupstwa oczekuj c w zamian za to u atwie przy przemycie towarów przez
granic . W tych sprawach motywacja przekupuj cych by a z

ona. Sk ada y si na

ni m.in. umo liwienie wwiezienia towarów na polski obszar celny oraz zachowanie

Sp

ich posiadania pomimo nielegalnego sposobu wwiezienia do Polski. Sprawcy
zainwestowali w przemycane towary okre lony kapita , liczyli zatem tak e, e go nie
strac , a nawet pomno

, gdy sprzedane towary przynios

okre lony zysk. Na

koniec celem przekupuj cych by o te unikni cie odpowiedzialno ci karnoskarbowej
wchodzi y przypadki, w których przekupuj cy oczekiwa

aru

za przemyt. W gr

jednorazowego u atwienia ze strony celników lub funkcjonariuszy Stra y Granicznej,
odnotowano jednak równie

i takie sprawy, w których próbowa

namówi

powtarzalno ci .

ym
i

funkcjonariuszy do sta ej wspó pracy, obiecuj c udzielanie korzy ci z pewn

W 12 przypadkach t em sytuacyjnym dla udzielenia bezprawnej korzy ci by fakt
prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania wymaganych dokumentów,

ut
W

takich jak: prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy ubezpieczenie OC. Nale y przy tym
odnotowa ,

e przekupuj cy, podejmuj c decyzj

o konieczno ci udzielenia

bezprawnej korzy ci, kierowali si nie tylko intencj unikni cia p acenia mandatu ale
równie zamierzali nie dopu ci do odholowania ich pojazdu na parking policyjny, z
czym wi za aby si

konieczno

uiszczenia dodatkowych op at oraz niew tpliwa

Ins
tyt

strata czasu.

miokrotnie apówka mia a by

sposobem na unikni cie odwiezienia do izby

wytrze wie . Po 6 razy sprawcy dopu cili si

swoj dzia alno

gospodarcz , unikn

przekupstwa aby móc kontynuowa

kontroli skarbowej, uzyska
17

wiadczenie z

ci

ZUS-u. Podobnie w 6 przypadkach przekupuj cy kierowali si motywacj unikni cia
b

kradzie

z w amaniem. W tej grupie

liw
o

odpowiedzialno ci karnej za kradzie

spraw przy apany na gor cym uczynku z odziej lub w amywacz próbowa uchyli si
przed gro

mu odpowiedzialno ci karn udzielaj c korzy ci policjantom, którzy

przybyli na miejsce zdarzenia. Niewiele mniej bo pi ciokrotnie chodzi o o to aby

ied

doprowadzi do zani enia wymiaru zobowi zania podatkowego.
Do najrzadziej wyst puj cych nale

y sprawy, w których przekupuj cy kierowa si

intencj : przyspieszenia przekroczenia granicy w obliczu perspektywy oczekiwania w

raw

ugiej kolejce (3 razy), przekroczenia granicy pomimo pos ugiwania si podrobionym
lub przerobionym paszportem (3 razy), unikni cia konieczno ci zap acenia mandatu
za miecenie na ulicy (2 razy), unikni cia doprowadzenia do aresztu ledczego (2
razy).

y si pojedyncze sprawy, w których motywacj

Sp

Na 9 pozosta ych przypadków z
sprawcy okre lono jako inn .
Je li za

chodzi o motywy jakimi kierowali si

sprawcy sprzedajno ci nale y

aru

zastrzec, i informacje na ten temat, dost pne w aktach badanych post powa , by y
wyj tkowo sk pe. Na ich podstawie mo na jedynie stwierdzi ,

e przekupywani

kierowali si generalnie ch ci osi gni cia korzy ci maj tkowej, co wynika po rednio

4.

Posta czynno ci wykonawczej

przeprowadzonych

ut
W

Z

ym
i

z postaci apówki jak przyj li.

pope niane najcz

bada

wynika,

e przest pstwo

przekupstwa

bywa o

ciej w drodze „udzielenia” korzy ci osobie pe ni cej funkcj

publiczn . Z tej postaci czynno ci wykonawczej sprawcy skorzystali w 148 razy. W
62 przypadkach przekupuj cy „obiecywa ” osobie pe ni cej funkcj
udzielenie korzy ci w przysz

Ins
tyt

zabarwione ch ci

publiczn

ci. Dodajmy, e zachowanie sprawców by o z regu y

sk onienia osoby pe ni cej funkcj

przepisów prawa, wzgl dnie stanowi o gratyfikacj

przepisów prawa (art. 229 § 3 k.k.).

18

publiczn

do naruszenia

za dokonane naruszenie

ci

Tabela 8.

ied

liw
o

Posta czynno ci wykonawczej przekupstwa
Kategoria
L.b.
Udzielenie korzy ci
148
Obietnica udzielenia korzy ci
62
cznie
210

W przypadku przest pstw sprzedajno ci zachowanie sprawcy polega o najcz

ciej

na przyj ciu bezprawnej korzy ci (18 razy), za jedynie dwukrotnie zadowoli y si

funkcj

publiczn

za

raw

przyj ciem samej obietnicy bezprawnej korzy ci”. W 7 przypadkach osoba pe ni ca
da a apówki od petenta. Z kolei 4 razy sprawcy uzale nili

wykonanie czynno ci s

bowej od otrzymania okre lonej korzy ci.

Sp

Tabela 9.

Posta korzy ci

ym
i

5.

aru

Posta czynno ci wykonawczej sprzedajno ci
Kategoria
Przyj cie korzy ci
Przyj cie obietnicy korzy ci
Uzale nienie wykonania czynno ci s bowej od otrzymania
korzy ci
danie korzy ci
cznie

Z przeprowadzonych bada
najcz

ciej posta

wynika,

e

L.b.
18
2
4
7
31

apówka przybiera a zdecydowanie

korzy ci maj tkowej, przy czym 171 razy apówk

okaza y si

ut
W

pieni dze, za jedynie 18 razy w gr wesz a inna posta korzy ci maj tkowej. W 64
przypadkach apówka polega a na obietnicy korzy ci maj tkowej. W ogóle nie
odnotowano przypadków udzielenia/przyj cia korzy ci osobistej ani obietnicy
korzy ci osobistej. Zarysowa a si równie nast puj ca prawid owo
przypadków, w których

Ins
tyt

nast powa o równie

apówk

by a inna ni

. W wi kszo ci

pieni dze korzy

maj tkowa

przekazanie pewnej kwoty pieni dzy lub przynajmniej

sformu owanie takiej obietnicy. W szczególno ci w 2/3 spraw, w których apówka

przybra a posta innej korzy ci maj tkowej w gr wesz o tak e osi gni cie korzy ci

w postaci okre lonej kwoty pieni dzy.
19

ci
nych ich wielko ci okaza y si bardzo zró nicowane,

raw

W przypadku apówek pieni

L.b.
171
18
60
4
0
0

ied

Posta korzy ci
Kategoria
Pieni dze
Korzy maj tkowa
Inna forma korzy ci maj tkowej
Obietnica korzy ci Pieni dze
maj tkowej
Inna forma korzy ci maj tkowej
Korzy osobista
Obietnica korzy ci osobistej

liw
o

Tabela 10.

najni sze odnotowane apówki wynios y 20 PLN najwy sza przekroczy a kwot
100.000 PLN. Sprawcy pos ugiwali si najcz

ciej walut polsk , odnotowano jednak

i takie przypadki, w których u yto dolarów ameryka skich czy euro.
wchodzi y najcz

ciej, tj. 77 razy, niewielkie kwoty pieni dzy nie

Sp

W gr

przekraczaj ce 100 PLN. Z kolei w 35 przypadkach apówka zawiera a si
przedziale powy ej 100 do 200 PLN. Mo na zatem stwierdzi , e wysoko

blisko

nych nie by a du a.

aru

po owy apówek pieni

w

apówki redniej wysoko ci odnotowano w blisko 1/4 przypadków, w tym 28 razy
kwota pieni dzy zawiera a si w przedziale powy ej 200 do 500 PLN, za 25 razy - w

ym
i

przedziale powy ej 500 do 1.000 PLN.

apówki wysokie w kwocie zawieraj cej si

w przedziale powy ej 1.000 do 5.000

PLN mia y miejsce 21 razy. Powy ej progu 5.000 PLN cz stotliwo
apówek pieni

nych wyra nie spad a.

wyst powania

apówki bardzo wysokie w kwocie powy ej

ut
W

5.000 do 10.000 PLN wyst pi y 6 razy, za w kwocie przekraczaj cej 10.000 PLN
jedynie 2 razy.

Jednocze nie w 39 przypadkach wysoko

kwoty pieni dzy nie zosta a bli ej

okre lona. Wynika o to czasem z tego, e nie okre li jej sam sprawca, który przy
sk adaniu obietnicy apówki poprzestawa na suchym stwierdzeniu, e „zap aci”. W

Ins
tyt

trakcie orientowa si jednak, e osoba pe ni ca funkcj publiczn nie jest sk onna do

przyj cia korzy ci, co wi cej zamierza poinformowa o zaistnia ym zdarzeniu organy
cigania. W tych sytuacjach po prostu nie dochodzi o ju

do skonkretyzowania

wysoko ci oferowanej kwoty pieni dzy. W innych przypadkach przekupuj cy stara
20

ci

si wr czy pieni dze ukryte w kopercie lub trzyma w r ku plik banknotów. Jednak

liw
o

ze wzgl du na stanowcz postaw osoby pe ni cej funkcj publiczn nie dochodzi o
ostatecznie do ich przekazania. St d, je eli sprawca nie wymieni jakiej kwoty przy
sk adaniu oferty, pó niej nie by o ju mo liwe jej sprecyzowanie.

Sp

L.b.
77
35
28
25
21
6
2
39
231

raw

Kwota pieni dzy
Wielko kwoty w PLN
0-100
>100-200
>200-500
>500-1.000
>1.000-5.000
>5.000-10.000
>10.000
Wielko kwoty nieokre lona
cznie

ied

Tabela 11.

W przypadku apówek, które przybra y posta

korzy ci maj tkowej innej ni

czym ilo

oferowanego alkoholu waha a si od jednej do dziesi tków butelek, ró na

by a równie jako

trunku - od zwyk ego spirytusu po markowe alkohole.

Miejsce pope nienia przest pstwa

Charakterystyk
publiczn

zdarze

z zakresu sprzedajno ci i przekupstwa osoby pe ni cej

uzupe niaj

ut
W

funkcj

ym
i

6.

aru

pieni dze sprawcy wykorzystywali zazwyczaj jako rodek apownictwa alkohol, przy

dane na temat miejsca pope nienia przest pstwa.

Szczegó owe dane zosta y zaczerpni te ze statystyki prawomocnie skazanych
doros ych, obejmuj cej skazania za czyn g ówny w roku 2007.
Na

czn

liczb

315 skaza : w 215 przypadkach przest pstwo sprzedajno ci

zosta o pope nione w mie cie, za

Ins
tyt

sprzedajno

pope niano najcz

w 100 przypadkach - na wsi. W grupie miast

ciej w du ych miastach o liczbie mieszka ców

100.000 i wi cej - odnotowano 126 takich przypadków, co przekracza po ow

liczby skaza za sprzedajno

pope nion w mie cie.

21

cznej

okaza o

przekupstwa. Na

czn

si

liczb

najcz

ciej

scen

ci

miasto

pope nienia

przest pstwa

2167 skaza : w 1348 przypadkach przekupstwo

liw
o

Równie

zosta o pope nione w mie cie, za w 819 przypadkach - na wsi. I tutaj na pierwszym

miejscu uplasowa y si du e miasta o liczbie mieszka ców 100.000 i wi cej. W tej
grupie odnotowano 583 skazania.

ied

Tabela 12.

322
75
951
1348

135
14
670
819

Sp

Art. 229 § 1 k.k.
Art. 229 § 2 k.k.
Art. 229 § 3 k.k.
cznie

raw

Miejsce pope nienia przest pstwa
Miasto
Wie
Art. 228 § 1 k.k.
59
27
Art. 228 § 2 k.k.
9
1
Art. 228 § 3 k.k.
133
69
Art. 228 § 4 k.k.
14
3
cznie
215
100

aru

Tabela 13.

Miejsce pope nienia przest pstwa - miasta o liczbie ludno ci
Ogó em

cznie

Ins
tyt

cznie

5000 -

10000 -

20000 -

50000 -

100000

2000

4999

9999

19999

49000

99999

i wi cej

1
0
1
0

1
0
4
1

4
0
9
0

7
0
7
1

7
2
17
2

6
1
15
3

33
6
80
7

215

2

6

13

15

28

25

126

322
75
951

0
0
4

12
0
30

12
3
52

18
9
134

68
33
176

63
10
141

149
20
414

1348

4

42

67

161

277

214

583

ut
W

Art. 229 § 1 k.k.
Art. 229 § 2 k.k.
Art. 229 § 3 k.k.

59
9
133
14

2000 -

ym
i

Art. 228 § 1 k.k.
Art. 228 § 2 k.k.
Art. 228 § 3 k.k.
Art. 228 § 4 k.k.

Poni ej

22

Rozpoznanie

ustawowych

znamion

czynu

Kwalifikacja prawna czynu w wyroku ko cz cym post powanie

ied

1.

toku

liw
o

prowadzonego post powania

w

ci

V.

Punktem wyj cia dla ustalenia cz stotliwo ci wyst powania poszczególnych typów
przest pstw przekupstwa i sprzedajno ci s

dane zaczerpni te ze statystyki

raw

prawomocnie skazanych doros ych, obejmuj cej skazania za czyn g ówny (por. tab
14 poni ej).
Tabela 14.

Art. 228 § 1 k.k.

Ogó em
86

Pope nienie
82

10

10

Art. 228 § 3 k.k.

202

185

Art. 228 § 4 k.k.

17
315
457

Art. 229 § 2 k.k.

89

Art. 229 § 3 k.k.
cznie

Pod eganie
1

Pomocnictwo
1

0

0

0

0

2

15

15

0

0

2

292

2

3

18

416

32

3

6

76

7

6

0

ym
i

Art. 229 § 1 k.k.

Usi owanie
2

aru

Art. 228 § 2 k.k.

cznie

Sp

Forma pope nienia przest pstwa

1621

1529

64

18

10

2167

2021

103

27

16

ut
W

W przypadku przest pstwa przekupstwa s dy zdecydowanie najcz

ciej skazywa y

za pope nienie przest pstwa w typie kwalifikowanym z art. 229 § 3 k.k. Rozpoznanie
ustawowych znamion tego typu nast pi o a 1621 razy. Pewnym uzupe nieniem s w
tym wypadku wyniki bada aktowych na wylosowanej puli spraw. Wskazuj one, e
sprawcy przest pstwa z art. 229 § 3 k.k. dzia ali najcz

funkcj publiczn do naruszenia przepisów prawa (tzw. apówka - podkup),

Ins
tyt

pe ni

ciej po to aby sk oni osob

rzadko kierowali si

motywacj

przekazania wynagrodzenia za dokonane ju

naruszenie przepisów prawa ( apówka - wynagrodzenie).

23

ci

W 457 przypadkach s dy zakwalifikowa y ostatecznie zachowanie sprawcy jako typ

zaledwie w 89 przypadkach

liw
o

podstawowy przekupstwa z art. 229 § 1 k.k., za

rozpozna y w zachowaniu sprawcy znamiona typu uprzywilejowanego wypadkiem
mniejszej wagi (art. 229 § 2 k.k.). Nie odnotowano natomiast przypadków s dowej
subsumpcji stanu faktycznego pod przepis art. 229 § 4 k.k. - typ kwalifikowany

znaczn warto ci udzielonej lub obiecanej apówki, ani pod przepis art. 229 § 5 k.k.

ied

- przekupstwo osoby pe ni cej funkcj publiczn w pa stwie obcym lub w organizacji
mi dzynarodowej. .

w zachowaniu sprawcy pope nienia

raw

W 103 przypadkach s dy nie dopatrzy y si

przest pstwa w formie dokonania i zakwalifikowa y je jako przekupstwo pope nione w
stadium usi owania (art. 13 § 1 k.k.). Odnotowano równie

nieliczne przypadki

pope nienia tego przest pstwa w formach zjawiskowych pod egania (27 razy) i

Sp

pomocnictwa (16 razy).

Dla uzyskania pe nego obrazu prawnej oceny zdarze , w których sprawca dopu ci
si

pope nienia przest pstwa przekupstwa nale y przywo

aktowych. W blisko 40% analizowanych post powa

jeszcze wyniki badan

przest pstwu przekupstwa

aru

towarzyszy o jeszcze pope nienie przest pstwa innego typu. W ród przest pstw
towarzysz cych znalaz y si m.in.:

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrze wo ci (art. 178a k.k.),

-

niezg oszenie przedmiotu opodatkowania w nast pstwie niedope nienia

ym
i

-

obowi zku celnego (art. art. 86 k.k.s.),
-

fa szerstwo materialne (art. 270 k.k.),

-

wy udzenie po wiadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.),

-

paserstwo (art. 291),
naruszenie nietykalno ci funkcjonariusza (art. 222 k.k.),
wymuszenie (art. 224 k.k.),
zniewa enie funkcjonariusza (art. 226 k.k.).

Ins
tyt

-

ycie dokumentu, w którym po wiadczono nieprawd (art. 273 k.k.),

ut
W

-

Przechodz c do omówienia cz stotliwo ci wyst powania poszczególnych typów

przest pstwa sprzedajno ci (art. 228 k.k.), na pierwszym miejscu uplasowa y si

przypadki skaza

za typ kwalifikowany zachowaniem stanowi cym naruszenie
24

ci

przepisów prawa (art. 228 § 3 k.k.) S dy skazywa y za pope nienie tego
podstaw

wyroku

liw
o

przest pstwa 202 razy. Przepis art. 228 § 1 k.k. sta si

skazuj cego 86 razy. W dalszej kolejno ci znalaz y si sprawy z art. 228 § 4 k.k.,
który wi

e surowsz

czynno ci s

odpowiedzialno

sprawcy z uzale nieniem wykonania

bowej od otrzymania apówki albo jej obietnicy lub z faktem

dania

takiej korzy ci przez sprawc . Rozpoznanie ustawowych znamion tego typu

ied

kwalifikowanego odnotowano w prawomocnych wyrokach skazuj cych 17 razy. W 10
przypadkach zachowanie sprawcy zosta o ostatecznie zakwalifikowane jako

raw

przypadek mniejszej wagi (art. 228 § 2 k.k.).

Nie odnotowano natomiast przypadków s dowej subsumpcji stanu faktycznego pod
przepis art. 228 § 5 k.k. - typ kwalifikowany znaczn warto ci przyj tej korzy ci lub
przyj tej obietnicy korzy ci oraz pod przepis art. 228 § 6 k.k. - sprzedajno

w

Sp

zwi zku z pe nieniem funkcji publicznej w pa stwie obcym lub w organizacji
mi dzynarodowej.

W 2 sprawach s d nie dopatrzy si w zachowaniu osoby pe ni cej funkcj publiczn
pope nienia przest pstwa w formie dokonania i zakwalifikowa je jako pope nienie

aru

sprzedajno ci w stadium usi owania (art. 13 § 1 k.k.). Odnotowano równie

3

przypadki pope nienia tego przest pstwa w formie pod egania (art. 18 § 2 k.k.) i 18 w
formie pomocnictwa (art. 18 § 3 k.k.).

przypadki,

w

ym
i

Podobnie jak to mia o miejsce w przypadku przest pstwa przekupstwa odnotowano
których

pope nieniu

sprzedajno ci

towarzyszy o

pope nienie

przest pstwa innego typu. W ród przest pstw towarzysz cych znalaz y si :

-

fa szerstwo intelektualne (art. 271 k.k.),

niszczenie dokumentów (art. 276 k.k.)
Ewolucja kwalifikacji prawnej czynu

Ins
tyt

2.

fa szerstwo materialne (art. 270 k.k.),

ut
W

-

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w trakcie prowadzonego post powania karnego

stanowi stwierdzenie nieadekwatno ci dotychczasowej oceny zachowania sprawcy

do rzeczywistego stanu rzeczy. Organ dokonuj cy zmiany kwalifikacji przyznaje tym
25

ci

samym, e wcze niejsza ocena zdarzenia okaza a si b dna i wymaga a korekty. Im

niepo

liw
o

pó niej w toku post powania taki b d zostanie wykryty, tym bardziej jest
dany.

W ten sposób o zmianie kwalifikacji prawnej czynu, b

I. Andrejew6. Wed ug tego Autora, b dna

kwalifikacja prawna czynu zas uguje na ocen

negatywn , cho

w pewnych

ied

prawnej ocenie zdarzenia, pisa

cej nast pstwem b du w

sytuacjach procesowych, odmienne rozpoznanie ustawowych znamion przest pstwa
na ró nych etapach post powania bywa obiektywnie nie do unikni cia. Dzieje si

nie uwzgl dnione si

raw

tak, np. gdy w toku prowadzonego post powania zostan ujawnione nowe dowody
rzeczy przez organ prowadz cy post powanie przy

formu owaniu wcze niejszej oceny zdarzenia. Te nowe ustalenia mog wp yn
zasadnicz zmian dotychczasowego obrazu stanu faktycznego, b

na

cego punktem

rezultacie pojawi si

naturalna potrzeba skorygowania przyj tej uprzednio prawnej

oceny zdarzenia.
Wyniki przeprowadzonych bada

daj

podstaw

do sformu owania wniosku o

wysokiej stabilno ci kwalifikacji prawnych w grupie przest pstw

aru

utrzymywaniu si

Sp

wyj cia dla sformu owania kwalifikacji prawnej czynu w procesie subsumpcji. W

przekupstwa oraz umiarkowanej stabilno ci kwalifikacji prawnych w grupie
przest pstw sprzedajno ci.

ym
i

Bior c za punkt wyj cia porównanie kwalifikacji przyjmowanych w aktach oskar enia
oraz prawomocnych wyrokach s dów mo na stwierdzi , e w przypadku przest pstw
przekupstwa zgodno

ocen formu owanych przez prokuratury i s dy jest wysoka i

si ga a 92% przypadków. Innymi s owy oznacza to, e kwalifikacja prawna przyj ta
akcie

oskar enia

ut
W

w

uleg a

zmianie

w

prawomocnym

wyroku

ko cz cym

post powanie tylko w 8% badanych przypadków. Odnotowane zmiany w kwalifikacji
prawnej zachowania sprawcy polega y na przej ciu:
-

z art. 229 § 3 k.k. na art. 229 § 1 k.k. (7 razy) ,

Ins
tyt

-

z art. 229 § 1 k.k. na art. 229 § 2 k.k. (3 razy),

-

z art. 229 § 1 k.k. na art. 229 § 3 k.k. (5 razy),

6

I. Andrejew: Ustawowe znamiona czynu ..., Warszawa 1978, s. 297.

26

ci

-

z art. 229 § 1 k.k. w zb. z art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na art. 229 §

W przypadku przest pstw sprzedajno ci zgodno

liw
o

3 k.k. (1 raz).
ocen prawnych formu owanych

przez prokuratury i s dy w toku jednego post powania kszta towa a si na ni szym
poziomie ani eli mia o to miejsce w przypadku przest pstw przekupstwa i wynios a

kwalifikacj prawn zdarzenia przyj

ied

oko o 2/3 badanych przypadków. W co 3 sprawie, s d by zmuszony zweryfikowa

przez prokuratur w akcie oskar enia. Zmiany

polega y na przej ciu:
z art. 228 § 4 k.k. na art. 228 § 1 k.k. (2 razy),

-

z art. 228 § 1 k.k. w zb. z art. 228 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na art. 228 §

raw

-

3 k.k. (2 razy),
-

z art. 228 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (1

Sp

raz),

z art. 228 § 1 k.k. na art. 228 § 2 k.k. (2 razy),

-

z art. 228 § 2 k.k. na art. 228 § 1 k.k. (3 razy).

3.

aru

-

dne rozpoznanie ustawowych znamion czynu

Badania aktowe wykaza y, e s dowa interpretacja zakresu ustawowych znamion

ym
i

przest pstw sprzedajno ci (art. 228 k.k.) i przekupstwa (art. 229 k.k.) osoby pe ni cej
funkcj publiczn nie odbiega a co do zasady od utrwalonych pogl dów doktryny i

3.1.

ut
W

zarysowanej linii orzecznictwa S du Najwy szego.

Usi owanie czy dokonanie przest pstwa?

Pewne zastrze enia budzi jednak sposób kwalifikowania stanów faktycznych, w
których osoba pe ni ca funkcj

publiczn

nie przyj a udzielonej korzy ci oraz

Ins
tyt

podobnych przypadków, w których to petent odmówi udzielenia apówki mimo
wyra nego

dania korzy ci ze strony osoby pe ni cej funkcj

przynajmniej uzale nienia wykonania czynno ci s

27

publiczn

lub

bowej od otrzymania korzy ci.

ci

W przypadku spraw o przest pstwo przekupstwa s dy w wi kszo ci analizowanych

pe ni

funkcj

publiczn

enia, e odrzucenie oferty apówki przez osob

nie ma wp ywu na odpowiedzialno

liw
o

post powa wysz y z trafnego za

przekupuj cego,

który dopuszcza si w takiej sytuacji przekupstwa pope nionego w formie dokonania.
W materiale aktowym znalaz y si

jednak przyk ady orzecze , w których s dy

przyj y w analogicznym stanie faktycznym kwalifikacj usi owania przekupstwa (art.

ied

13 § 1 k.k.).

Niestety w wi kszo ci przypadków zaliczonych do tej grupy w aktach badanych

stadialnej, b

raw

spraw zabrak o bli szego wyja nienia stanowiska s du w kwestii przyj tej formy
ze wzgl du na to, e w zaistnia ej sytuacji procesowej s d nie musia

przedstawi uzasadnienia wyroku, b

te dlatego, e w uzasadnieniu nie rozwin

bli ej tego w tku, ograniczaj c si

przekupstwa lecz zamierzonego celu nie osi gn

e
ze

Sp

sprawca, usi owa dokona

jedynie do lakonicznego stwierdzenia,

wzgl du na odmow przyj cia korzy ci ze strony osoby pe ni cej funkcj publiczn .
Wprawdzie pierwotnie S d Najwy szy przyj
je eli osoba pe ni ca funkcj publiczn

w wyroku z 12 wrze nia 1986 r., e

nie przyjmuje oferowanej korzy ci albo jej

aru

obietnicy, to dzia anie przekupuj cego skierowane bezpo rednio na udzielenie
apówki stanowi usi owanie, a nie dokonanie przest pstwa przekupstwa7. Wydaje si
jednak, e bardziej zasadne by oby kwalifikowanie takich sytuacji jako przypadków

ym
i

dokonania przest pstwa przekupstwa. Przemawia za tym wyk adnia j zykowa
przepisu art. 229 k.k., w tre ci którego u yto zwrotu „udziela albo obiecuje udzieli ”.
Z literalnego odczytania tego sformu owania nie wynika wcale,
korzy

udzielon i nast pnie przyj
z

gotowo ci

przyj cia8.

W

ut
W

nast pnie

albo o obietnic z
dyspozycji

eby chodzi o o

on , która spotka a si
przywo anego

przepisu

wyeksponowano jedynie zachowanie przekupuj cego, który „udziela albo obiecuje
udzieli korzy ci”, pomini to natomiast ewentualn reakcj osoby pe ni cej funkcj
publiczn

7

na ofert

apówki. W praktyce mo liwe s

dwa wyj cia tj. albo osoba

Ins
tyt

Wyrok SN z 12 wrze nia 1986 r., Rw 655/86 OSNKW 1987, Nr 5-6, poz. 47. Zob. krytyczn glos M.
Surkonta, Nowe Prawo z 1988 r., Nr 10-12, s. 261. W literaturze stanowisko SN aprobuje natomiast A.
Marek: Kodeks ..., s. 498.

8

Tak A. Surkont: Glosa do wyroku SN z 12 wrze nia 1986 r., s. 261 oraz apownictwo, Sopot 1999,
s. 85, podobnie O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. P ywaczewski, B. Kunicka-Michalska,
R. Zaw ocki, B. Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: op.cit., s. 68-69.
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ci

pe ni ca funkcj publiczn przyjmie apówk lub jej obietnic albo tak ofert odrzuci.

liw
o

Niezale nie od reakcji dzier yciela funkcji publicznej przekupuj cy dopuszcza si
przest pstwa pope nionego w formie dokonania ju w momencie, gdy korzy
obietnica dotar y do osoby pe ni cej funkcj

lub jej

publiczn , a zatem jeszcze przed

odpowiedzi osoby przekupywanej.

ied

Wyk adnia ta jest zbie na z pó niejszym stanowiskiem S du Najwy szego (wyrok z 7

listopada 1994 r.) Rozstrzygaj c kwesti czasu pope nienia przekupstwa w postaci
obietnicy apówki, S d Najwy szy zmieni wówczas swoje poprzednie stanowisko
enie obietnicy udzielenia

raw

wyra one w wyroku z 12 wrze nia 1986 r. i uzna , e: „

korzy ci maj tkowej lub osobistej osobie pe ni cej funkcj

publiczn

(...) stanowi

dokonanie przekupstwa czynnego, a nie tylko jego usi owanie, równie wówczas gdy
obietnica udzielenia korzy ci nie zosta a przyj ta”9.

Sp

Przypadek usi owania przekupstwa mo na by oby rozpatrywa
sytuacji, w której sprawca sformu owa ofert

co najwy ej w

apówki nie w trakcie bezpo redniego

kontaktu z osob pe ni ca funkcj publiczn , np. wys

list, w którym obieca udzieli

korzy ci albo do czy do listu pieni dze. W takim uk adzie dopóki tre

korupcyjnej

aru

oferty nie dotrze do wiadomo ci adresata, dopóty czyn sprawcy pozostaje w fazie
usi owania.

Znami naruszenia przepisów prawa

ym
i

3.2.

Jak odnotowano wcze niej, najliczniejsze okaza y si przypadki skaza z art. 229 § 3
k.k. W roku 2007 odnotowano 1621 skaza za czyn g ówny z art. 229 § 3 k.k. Przy

ut
W

tej kategorii spraw kwesti

kluczow

dla przedstawienia w

ciwej kwalifikacji

prawnej zdarzenia by o rozpoznanie szczególnej motywacji, jak
sprawca przekupstwa, który zgodnie z dyspozycj
apówk

publiczn

przepisu powinien zaoferowa

dla osi gni cia okre lonego celu, tj. aby sk oni
do naruszenia przepisów prawa w przysz

kierowa si

osob

pe ni

funkcj

ci albo aby wynagrodzi jej

Ins
tyt

post factum dokonanie takiego naruszenia.

9

Wyrok SN z 7 listopada 1994 r., WR 186/94, OSNKW 1995, Nr 3-4, poz. 20. Por. równie wyrok SN
z 7 lipca 1960 r., V K 362/60, OSN 1960, poz. 74.

29

ci

W wi kszo ci spraw sk adaj cych si

na zebrany materia aktowy s dy poprawnie

znami

liw
o

rozpozna y ustawowe znamiona typu kwalifikowanego z art. 229 § 3 k.k., w tym
dzia ania w okre lonym celu. Jedynie w nielicznych przypadkach sk ady

orzekaj ce nie dostrzeg y w ustalonym stanie faktycznym okoliczno ci kwalifikuj cej,

o której mowa w przepisie art. 229 § 3 k.k. W nast pstwie nierozpoznania
szczególnego znamienia strony podmiotowej s dy dokonywa y b dnej subsumpcji

przest pstwa przekupstwa w typie podstawowym.
e w

ciwsza od obecnego brzmienia znamienia

raw

Na marginesie wydaje si ,

ied

stanu faktycznego pod przepis art. 229 § 1 k.k., uznaj c, e oskar ony dopu ci si

„naruszenia przepisów prawa” by a stylizacja przyj ta niegdy pod rz dami kodeksu
karnego z 1969 r. W przepisie art. 241 § 3 w zw. z art. 239 § 3 d.k.k., b
odpowiednikiem obecnego art. 229 § 3 k.k., ustawodawca pos
odpowiedzialno

Sp

pojedyncz , uzale niaj c surowsz

si

cym
liczb

sprawcy od naruszenia

pojedynczego przepisu prawa. W obecnym brzmieniu art. 229 § 3 k.k., podobnie
zreszt

jak w przypadku art. 228 § 3 k.k., mo e powsta

w tpliwo

, jak przy

literalnym odczytaniu znamienia „naruszenia przepisów prawa” zakwalifikowa

aru

zachowanie sprawców, z których jeden wr cza, a drugi przyjmuje apówk

Ins
tyt

ut
W

ym
i

naruszenie pojedynczego przepisu prawa.
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ci

Wnioski

liw
o

VI.

Badania aktowe oraz analiza danych zaczerpni tych ze statystyk osób prawomocnie
skazanych w roku 2007 za przest pstwa sprzedajno ci i przekupstwa osób

pe ni cych funkcj publiczn (art. 228 k.k. i art. 229 k.k.) prowadz do sformu owania

1. Przeci tny sprawca przekupstwa to m

ied

nast puj cych ustale oraz wniosków ko cowych.

czyzna, w ró nym wieku, o wykszta ceniu

zawodowym, pracuj cy, w wi kszo ci przypadków nie karany, legitymuj cy si

raw

obywatelstwem polskim.

Charakterystyka sprawcy sprzedajno ci jest w du ym stopniu zdeterminowana
faktem pe nienia przez niego funkcji publicznej. Pe nienie funkcji publicznej wp ywa
bowiem na takie cechy sprawcy jak: poziom wykszta cenia, fakt pozostawania w

równie niekaralno

Sp

stosunku zatrudnienia, obywatelstwo. W niektórych zawodach wymagana jest
.

Przeci tny sprawca sprzedajno ci to równie

m

aru

przekupstwa w ró nym wieku, legitymuj cy si

czyzna, podobnie jak sprawca
nieco wy szym poziomem

wykszta cenia - sprawcy sprzedajno ci mieli z regu y wykszta cenie rednie - zawsze
pracuj cy, przy czym by to najcz

ciej policjant. Ponadto przeci tny sprawca

ym
i

sprzedajno ci nie by nigdy karany i legitymowa si polskim obywatelstwem.
2. Badania aktowe wykaza y, e jedynie w cz
którym przypadki apownictwa polegaj

ci jest zasadny pogl d, zgodnie z

na utajonej transakcji jak

dwie osoby

„dawca” i „biorca” dokonuj w g bokiej tajemnicy, z dala od oczu niepotrzebnych

ut
W

wiadków zdarzenia. Spo ród spraw o przest pstwo przekupstwa wi kszo

by a

pope niona w konfiguracji wi kszej ni dwuosobowa. Wprawdzie udzielaj cy apówki
albo jej obietnicy dzia

zazwyczaj w pojedynk , co odnotowano w 186 badanych

spraw, ale po stronie przekupywanej wyst powa y z regu y ju dwie lub wi cej osób

Ins
tyt

pe ni cych funkcj publiczn .
Liczba osób uczestnicz cych w zdarzeniu kszta towa a si odmiennie w odniesieniu

do przest pstwa sprzedajno ci. W tej grupie spraw dominowa a zdecydowanie

konfiguracja dwuosobowa.
31

a najcz

z

enia

ciej po stronie przekupuj cego, który

liw
o

obietnicy jej udzielenia le

e inicjatywa udzielenia apówki b

ci

3. Z materia u aktowego wynika,

wyst powa z korupcyjn propozycj jako pierwszy w 90% badanych spraw. Osoba

przekupywana inicjowa a przekazanie korzy ci zdecydowanie rzadziej, bo jedynie w
10% przypadków.

ied

Ten niewielki poziom korupcyjnej aktywno ci po stronie osób pe ni cych funkcj

publiczn k óci si jednak ze spo ecznymi odczuciami na ten temat. Wy szy odsetek
inicjatorów wr czenia apówki, jaki zosta odnotowany po stronie przekupuj cych,

raw

wynika przede wszystkim z wy szej liczby skaza za przest pstwo przekupstwa i co
za tym idzie przewagi spraw tego typu w materiale aktowym.
4. Z przeprowadzonych bada wynika, e najcz
udzielenia

apówki

albo

z

enia

takiej

ciej powtarzaj cym si motywem

obietnicy

by a

ch

unikni cia

dowym przez osob znajduj
osob , która dzia
doprowadzi a j

Sp

odpowiedzialno ci karnej z tytu u prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu
si w stanie nietrze wo ci (art. 178a § 1 k.k.) lub

a w b dnym przekonaniu, e spo yta przez ni

do stanu nietrze wo ci, cho

alkoholu

w rzeczywisto ci, jak wykazywa y

alkoholu we krwi, znajdowa a si jedynie w stanie

aru

pó niejsze badania na zawarto

ilo

po u yciu alkoholu. Ten rodzaj motywacji odnotowano a 76 razy.
Na drugim miejscu znalaz y si

uzyskania pozytywnego wyniku podczas egzaminu na

ym
i

motywowane by o ch ci

przypadki, w których zachowanie sprawcy

prawo jazdy (32 razy), na trzecim - ch ci unikni cia mandatu (28 razy).
Sprawcy sprzedajno ci kierowali si

ut
W

maj tkowej.

generalnie ch ci

5. Przest pstwo przekupstwa by o najcz

osi gni cia korzy ci

ciej pope niane przez udzielenie

bezprawnej korzy ci. Z tej postaci czynno ci wykonawczej sprawcy skorzystali 148
razy. W 62 przypadkach przekupuj cy obiecywa udzielenie korzy ci w przysz

ci.

W przypadku przest pstw sprzedajno ci zachowanie sprawcy polega o najcz

ciej

Ins
tyt

na przyj ciu bezprawnej korzy ci, co odnotowano 18 razy.

6. W zgromadzonym materiale aktowym apówki przybiera y najcz

ciej posta

korzy ci maj tkowej (171 razy) albo obietnicy korzy ci maj tkowej (64 razy). Nie
32

ci

odnotowano przypadków korzy ci osobistej lub obietnicy korzy ci osobistej. Korzy

pieni dze posta
Najcz

ani eli

liw
o

maj tkowa lub jej obietnica by y zazwyczaj wyra one w pieni dzach. Inn

korzy ci maj tkowej odnotowano za ledwie w 22 przypadkach.

ciej by to alkohol.

W przypadku apówek pieni

nych ich wielko ci okaza y si bardzo zró nicowane,

100.000 PLN. Sprawcy pos ugiwali si najcz

ied

najni sze odnotowane apówki wynios y 20 PLN najwy sza przekroczy a kwot

ciej walut polsk , odnotowano jednak

i takie przypadki, w których u yto dolarów ameryka skich czy euro. W gr wchodzi y
ciej niskie apówki do 100 PLN (77 razy) oraz w przedziale 101 do 200 PLN

raw

najcz

(35 razy).

7. Zarówno przest pstwo przekupstwa jak i sprzedajno ci by y pope niane
najcz

ciej w miastach, przy tym na pierwszym miejscu znalaz y si

du e o rodki

8. S dy skazywa y najcz

Sp

miejskie o liczbie mieszka ców 100.000 i powy ej.

ciej za pope nienie przest pstwa przekupstwa w typie

kwalifikowanym z art. 229 § 3 k.k., znamiennym szczególn

motywacj

sprawcy,

albo obiecuje apówk

aru

który dzia a aby sk oni osob pe ni ca funkcj publiczn do naruszenia przepisów
za naruszenie przepisów w przysz

ci. Odnotowano 1621

W przypadku przest pstwa sprzedajno ci skazywano najcz

ciej z art. 228 § 3 k.k.

ym
i

skaza z tego przepisu.

(202 razy) - typ kwalifikowany znamienny przyj ciem apówki albo jej obietnicy za
zachowanie stanowi ce naruszenie przepisów prawa.

ut
W

9. Wyniki bada aktowych daj podstaw do sformu owania wniosku o utrzymywaniu
si wysokiej stabilno ci kwalifikacji prawnych w grupie przest pstw przekupstwa oraz
umiarkowanej stabilno ci kwalifikacji prawnych w grupie przest pstw sprzedajno ci.
Bior c za punkt wyj cia porównanie kwalifikacji przyjmowanych w aktach oskar enia
oraz prawomocnych wyrokach s dów mo na stwierdzi , e w przypadku przest pstw

Ins
tyt

przekupstwa zgodno

ocen formu owanych przez prokuratury i s dy jest wysoka i

si ga a 92% badanych przypadków.

33

ci

W przypadku przest pstw sprzedajno ci zgodno

ocen prawnych formu owanych

ni szym poziomie i wynios a oko o 2/3 badanych przypadków.

na

liw
o

przez prokuratury i s dy w toku prowadzonego post powania kszta towa a si

10. S dowa interpretacja zakresu ustawowych znamion przest pstw sprzedajno ci
(art. 228 k.k.) i przekupstwa (art. 229 k.k.) nie odbiega a co do zasady od

ied

utrwalonych pogl dów doktryny i zarysowanej linii orzecznictwa S du Najwy szego.

Pewne zastrze enia wzbudzi jednak sposób kwalifikowania stanów faktycznych, w
których osoba pe ni ca funkcj

publiczn

nie przyj a udzielonej korzy ci oraz

wyra nego

raw

podobnych przypadków, w których to petent odmówi udzielenia apówki mimo
dania korzy ci ze strony osoby pe ni cej funkcj

przynajmniej uzale nienia wykonania czynno ci s

publiczn

bowej od otrzymania korzy ci.

odpowiedzialno

enia, e np.

Sp

W wi kszo ci analizowanych post powa s dy wysz y z trafnego za
odrzucenie oferty apówki przez osob pe ni

lub

funkcj publiczn nie ma wp ywu na

przekupuj cego, który dopuszcza si w takiej sytuacji przekupstwa

pope nionego w formie dokonania. W materiale aktowym znalaz y si

jednak

aru

przyk ady orzecze , w których s dy przyj y w analogicznym stanie faktycznym
kwalifikacj usi owania przekupstwa (art. 13 § 1 k.k.).
Wydaje si , e bardziej zasadne by oby kwalifikowanie takich sytuacji odpowiednio
przypadków

dokonania

przest pstwa

przekupstwa

albo

dokonania

ym
i

jako

sprzedajno ci. Przemawia za tym wyk adnia j zykowa przepisów art. 228 k.k. i art.
229 k.k.

ut
W

11. W nielicznych przypadkach s dy nie dostrzeg y w ustalonym stanie faktycznym
okoliczno ci kwalifikuj cej w postaci szczególnej motywacji sprawcy, który zgodnie z
dyspozycj przepisu art. 229 § 3 k.k. powinien zaoferowa
okre lonego celu, tj. aby sk oni osob
przepisów prawa w przysz
naruszenia. W

Ins
tyt

funkcj

publiczn

do naruszenia

ci albo aby wynagrodzi post factum dokonanie takiego

nast pstwie

podmiotowej zdarza o si ,

pe ni

apówk dla osi gni cia

nierozpoznania

szczególnego

znamienia

strony

e s dy dokonywa y b dnej subsumpcji stanu

faktycznego pod przepis art. 229 § 1 k.k., uznaj c,

przest pstwa przekupstwa w typie podstawowym.

34

e oskar ony dopu ci si

ci

12. Na marginesie obecnej stylizacji przepisów art. 228 § 3 i 229 § 3 k.k., w której

spostrze enie, e w

si

znamieniem „naruszenia przepisów prawa” nasuwa si

liw
o

ustawodawca pos

ciwsza by a stylizacja przyj ta niegdy pod rz dami kodeksu

karnego z 1969 r. W art. 241 § 3 w zw. z art. 239 § 3 d.k.k., b
odpowiednikiem obecnego art. 229 § 3 k.k., ustawodawca pos
pojedyncz , uzale niaj c surowsz odpowiedzialno

si

cym

liczb

od naruszenia pojedynczego

ied

przepisu prawa. Przy obecnym brzmieniu przepisu art. 229 § 3 k.k., podobnie zreszt
jak w przypadku art. 228 § 3 k.k., mo e bowiem powsta

w tpliwo , jak przy

literalnym odczytaniu znamienia „naruszenia przepisów prawa” zakwalifikowa

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

naruszenie pojedynczego przepisu prawa.

raw

zachowanie sprawców, z których jeden wr cza, a drugi przyjmuje apówk
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