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Rosja: Stan korupcji bez zmian

Moskwa. Rosyjskie media podają nieprecyzyjne informacje na temat rezultatów antykorupcyjnych
wysiłków  podejmowanych  przez  państwo.  Takie  wnioski  na  swoich  stronach  opublikowały  w
ubiegłym tygodniu rosyjskie „Vedomosti”. Dziennik powołał się na raport tamtejszego Ministerstwa
Sprawiedliwości, z którego wynika, że liczba prowadzonych spraw korupcyjnych pozostaje od trzech
lat niezmiennie na tym samym poziomie. W mediach zaś, wbrew oficjalnym danym, zaobserwowano
znaczny wzrost liczby doniesień na temat przypadków ujawnionej korupcji.

Z  dokonanych  w  ramach  raportu  ustaleń  wynika,  że  jedynie  270  z  tysiąca  respondentów  z
Ministerstwa Sprawiedliwości,  biura Prokuratora Generalnego oraz innych regionalnych urzędów
daje wiarę oficjalnym informacjom na temat antykorupcyjnych działań rządu.

Sądząc na podstawie medialnych doniesień,  walka z korupcją prowadzona jest  efektywnie.  Od
stycznia 2008 roku liczba przypadków korupcji, o których każdego dnia donosiły media, wzrasta. Z
analizy 4,5 tysiąca tytułów prasowych wynika, że w 2008 roku takich informacji w prasie pojawiało
się około 100 dziennie. Później liczba tego typu doniesień sięgnęła 224 dziennie. Według obliczeń,
średnio pojawia się 125 doniesień każdego dnia.

Ujęte w badaniu dane obejmują lata 2007-2009 i pochodzą z rejestrów Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz Sądu Najwyższego. W 2007 roku łącznie odnotowano 21 842 przestępstwa korupcyjne. 6 185
spraw trafiło przed sąd.  Na karę więzienia skazanych zostało 675 osób.  Statystyki  za rok 2009 są
zbliżone.  Odnotowano  23  518  przestępstw,  z  których  przed  sąd  trafiło  6  691  spraw,  a  na  karę
więzienia  skazane  zostały  903  osoby.  Co  więcej,  maksymalny  wymiar  kary  za  przestępstwo
nadużycia władzy, które zagrożone jest pozbawieniem wolności w wymiarze od trzech do pięciu lat,
w ciągu ostatnich dwóch lat  nie  został  orzeczony ani  razu.  Zaś  maksymalny wymiar  kary  za
przestępstwo przyjęcia łapówki, które zagrożone jest pozbawieniem wolności w wymiarze od pięciu
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do ośmiu lat, orzeczono tylko w czterech przypadkach w 2009 roku.

Przeprowadzone  badanie  wskazuje  na  brak  rzeczywistych  sukcesów  w  walce  z  korupcją.  Jak
powiedział Viktor Astanin, zastępca szefa instytutu przeprowadzającego badanie, pozytywne trendy
można zaobserwować wyłącznie w odniesieniu do drobnej korupcji.

Niedługo po objęciu urzędu prezydenta w 2008 roku, Dmitrij  Miedwiediew zapowiedział zmianę
ustawodawstwa antykorupcyjnego przyznając, że korupcja stanowi jedno z największych zagrożeń
dla współczesnego społeczeństwa rosyjskiego. W kwietniu podpisał decyzję w sprawie stworzenia
krajowego programu antykorupcyjnego na lata 2010-2011.
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