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WSTĘP 

 

 

Podjęta w pracy problematyka, dotycząca walki z ekstremizmem oraz 
przeciwdziałania ekstremizmowi w Federacji Rosyjskiej, jest jednym z dwóch 
zasadniczych nurtów działalności rosyjskich organów bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Działania te mają na celu ochronę integralności terytorialnej 
Federacji Rosyjskiej oraz zapewnienie jej obywatelom pełnej realizacji ich praw  
i wolności, zagwarantowanych w Konstytucji. 

Drugą zasadniczą sferą działalności szeroko pojmowanych organów 
bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej jest walka z terroryzmem oraz 
przeciwdziałanie terroryzmowi. Te dwie sfery działalności wiążą się ściśle ze sobą  
i wzajemnie się przenikają. 

Związek działań mających na celu walkę z ekstremizmem oraz walkę  
z terroryzmem wynika z tego, że terroryzm stanowi skrajną postać ekstremizmu, 
będąc swoistego rodzaju „skrajnością skrajności”. Jeśli uznamy, że ekstremizm jest 
postawą sprzyjania skrajnym poglądom i stosowaniem skrajnych (radykalnych) 
działań do osiągnięcia zaplanowanych celów tej działalności, to terroryzm winien 
być utożsamiany z najbardziej radykalnym sposobem postępowania, mającym  
na celu zastraszenie społeczeństwa, spowodowania jak największych strat  
i zniszczeń oraz nadania poczynaniom terrorystów jak największego rozgłosu. 

Mając na uwadze znaczący rozmiar szkodliwości społecznej oraz  
ogromny wymiar strat finansowych i ekonomicznych, jakie wiążą się  
z działalnością radykalnych ugrupowań, określanych mianem ekstremistycznych  
i terrorystycznych, wskazać należy na ogromną rolę i znaczenie działań 
profilaktycznych w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania przejawom 
ekstremizmu i terroryzmu. 

Działalność ugrupowań, stosujących radykalne metody i sposoby działania  
dla osiągnięcia zamierzonych celów, może przybierać różną postać. W zależności 
od celu, jaki przyświeca danej organizacji, można mówić o działalności 
ekstremistycznej lub o działalności terrorystycznej. Mimo iż granica między 
ekstremizmem i terroryzmem jest bardzo płynna i niejednokrotnie trudno jest 
wyraźnie rozgraniczyć, czy mamy do czynienia z działaniami ekstremistów czy 
terrorystów, to jednak możliwe jest określenie – z punktu widzenia prawnego – 
jakie czyny stanowią przestępstwa o charakterze ekstremistycznym, a jakie uznać 
należy za przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 

Podjęta problematyka walki z ekstremizmem i przeciwdziałania 
ekstremizmowi w Federacji Rosyjskiej została uznana przez autorkę pracy  
za ważny problem o charakterze społecznym i ekonomicznym, wymagający 
szerszego naświetlenia polskiemu Czytelnikowi. 

Mając na uwadze brak w polskojęzycznej literaturze przedmiotu szerszych 
opracowań, dotyczących walki z ekstremizmem i zapobiegania ekstremizmowi  
w Federacji Rosyjskiej, celem monografii uczyniono przestawienie tej problematyki 
w ujęciu prawno-organizacyjnym. 

Realizacja zamierzonego celu pracy była możliwa dzięki przeprowadzeniu 
krytycznej analizy literatury przedmiotu, przede wszystkim opracowań 
rosyjskojęzycznych w formie zwartej i artykułowej, dotyczących problematyki walki  
z ekstremizmem i przeciwdziałania ekstremizmowi w Federacji Rosyjskiej. Ponadto 
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dla realizacji założonego celu pracy dokonano analizy licznych aktów prawnych 
obowiązujących w Federacji Rosyjskiej, z których cztery z nich zostały uznane za 
najistotniejsze i użyteczne dla osiągnięcia celu monografii.  

Ważną część pracy stanowią dane pochodzące z Prokuratury Generalnej 
Federacji Rosyjskiej, obejmujące lata 2009-2015, które pozwoliły ocenić rozmiar 
zjawiska, jakim jest działalność ekstremistyczna, prowadzona przez organizacje 
ekstremistyczne na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz przestępców, 
dokonujących przestępstw o charakterze ekstremistycznym. 

Problem podjęty w pracy został uznany za ważny i aktualny. Przeprowadzone 
badania nad zjawiskiem ekstremizmu w Federacji Rosyjskiej pozwalają postawić 
tezę, że rosyjski ekstremizm stanowi zjawisko niezwykle złożone, które z roku na 
rok przybiera na sile. 

Odnosząc się do materiałów zebranych w ostatnich latach przez Prokuraturę 
Generalną Federacji Rosyjskiej, dotyczących kształtowania się liczby przestępstw  
o charakterze ekstremistycznym oraz sprawców tych przestępstw można wysnuć 
wniosek, że w Federacji Rosyjskiej rośnie liczba organizacji ekstremistycznych, 
które za cel swej działalności uznają niezgodne z prawem działania, określane  
w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej mianem przestępstw o charakterze 
ekstremistycznym. Przestępstwa te, które zostaną poddane szczegółowej analizie 
w rozdziale II pracy, należy rozumieć jako przestępstwa popełnione z motywów 
politycznych, ideologicznych, rasowych i narodowościowych, a także z motywów 
nienawiści lub wrogości w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej. 

Przestępstwa o charakterze ekstremistycznym godzą w bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa i stanowią jednocześnie zagrożenie dla realizacji praw  
i wolności człowieka i obywatela. Problem związany ze wzrostem liczby 
popełnionych przestępstw o charakterze ekstremistycznym na terytorium Federacji 
Rosyjskiej pozwala wysnuć wniosek, że ekstremizm i działalność ekstremistyczna 
stały się w Rosji poważnym problemem społecznym i ekonomicznym, który 
wymaga podejmowania przez rosyjskie organy bezpieczeństwa coraz bardziej 
radykalnych kroków, zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa 
obywatelom Federacji Rosyjskiej. 

Praca adresowana jest przede wszystkim dla Czytelników, zainteresowanych 
poszerzeniem wiedzy o zjawisku ekstremizmu oraz dla funkcjonariuszy  
i pracowników organów ścigania, którzy w swej służbie i pracy mają do czynienia  
z ofiarami przestępstw, popełnianych przez radykalne ugrupowania oraz z samymi 
sprawcami przestępstw o charakterze ekstremistycznym. 

 
  


