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Wstęp
Założeniem mojej rozprawy doktorskiej jest przedstawienie włoskich organizacji
przestępczych jako organizacji działających nie tylko na terenie Włoch, ale również
wykraczających swoją działalnością poza terytorium Półwyspu Apenińskiego. Razem z falą
włoskiej emigracji związki przestępcze przedostały się do państw otwartych na przyjęcie
imigrantów. Utworzone na emigracji organizacje przestępcze nadal utrzymywały bliskie
kontakty z macierzystymi organizacjami we Włoszech, a nawet w swojej strukturze
wykazywały formy podległości w stosunku do nich. Badania przeprowadzone przeze mnie
dotyczą

działalności

organizacji

przestępczych

historycznych

oraz

współczesnych,

działających na terenie Włoch do lat 90. ubiegłego wieku. Część z nich pozostaje aktywna do
dnia dzisiejszego.
Praca opiera się na materiałach udostępnionych przez Uniwersytet w Katanii,
Ambasadę Republiki Włoskiej w Warszawie, Włoski Instytut Kultury, włoskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na badaniach i rozmowach przeprowadzonych w
więzieniu o zaostrzonym rygorze w Katanii.
Cytując prokuratora regionu Sycylii do zwalczania przestępczości zorganizowanej
Piero Grasso: „Trudności w zwalczaniu mafii wynikają z braku znajomości jej działania. Mafia
sprzed 20. lat nie jest podobna w niczym do tej dzisiejszej.” postanowiłem w swojej pracy
ukazać ewolucję przestępczości zorganizowanej od modelu pokazanego w trylogii filmu
Francisa Forda Coppoli „Ojciec chrzestny” do organizacji przypominającej swoją strukturą
dobrze zarządzaną spółkę akcyjną. Lub więcej: holding kilku, kilkunastu lub nawet
kilkudziesięciu spółek handlowych, z których część - na potrzeby utrzymania organizacji w
tajemnicy - prowadzi w pełni legalną działalność. Starałem się ukazać rozwój przestępcy od
osoby zacofanej i gardzącej wykształceniem do przedsiębiorcy będącego działaczem
politycznym oraz zmianę samej organizacji z otwarcie działającej na ulicach miast do
organizacji ukrytej.
Praca

definiuje

współczesną

przestępczość

zorganizowaną,

jako

planowane

przedsięwzięcie zmierzające do zagarnięcia mienia o dużej wartości i osiągnięcia wielkich
zysków. Przestępcy legalizują zyski pozorną działalnością gospodarczą lub wykorzystują do
tego celu metodę prania brudnych pieniędzy. Dynamiczny rozwój przestępczości
zorganizowanej w zakresie najcięższych przestępstw kryminalnych i gospodarczych oraz
rozmiary „szarej strefy” gospodarki przynoszącej wielkie straty skarbowi państwa, różnym
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podmiotom gospodarczym oraz obywatelom wymaga wprowadzenia swoistej bariery
ochronnej.
W pracy, poza samym problemem przestępczości, zwróciłem uwagę na bardzo ważny
problem zwalczania przestępczości mafijnej. Niewątpliwie toczy się swoisty wyścig,
techniczny, technologiczny między przestępcami a tymi, którzy stoją na straży prawa.
Oczywiście takie podejście jest dość dużym uproszczeniem. Wskazuje ono na jeden z
ważniejszych aspektów walki z przestępczością zorganizowaną, na jedno z wymagań
stawianych ludziom, którzy dążą do zmniejszenia rozmiarów tego zjawiska. Jest nim
konieczność stałego poszerzania wiedzy o formach i sposobach dokonywania przestępstw oraz
o metodach ich zwalczania.
Włoska przestępczość zorganizowana jest obecnie jedną z najlepiej zarządzanych
światowych organizacji. Postaram się przedstawić w kolejnych rozdziałach jej macki
oplatające coraz to nowe państwa na świecie. Okoliczności te przesądzają o konieczności
traktowania zła, które ona uosabia, jako problemu stojącego przed całą społecznością
międzynarodową. Odpowiedzią na te niepokojące tendencje powinno być podjęcie szerokiej
współpracy między przedstawicielami organów ścigania różnych państw. Niezbędne jest
również rozwijanie kontaktów służących - ponad podziałami - wymianie doświadczeń oraz
informacji.
Oczywiście są to tylko niektóre z aspektów składających się na konieczność
podniesienia efektywności funkcjonowania organów państwa. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj
sąd, prokuraturę czy policję bez nowoczesnego wyposażenia, łączności czy monitoringu.
Jednocześnie sprawność działania organów państwa przekłada się wprost na możliwość
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
W pierwszej części pracy przedstawiony został rodowód włoskich organizacji
przestępczych. W wyczerpujący sposób omówiona została także historia powstania
największych oraz najważniejszych organizacji przestępczych działających na terenie Włoch.
Przedstawione organizacje ulegały z czasem przekształceniom, które obejmowały zmiany
sposobu działania, ich struktur, zakresu działania - głównie na skutek zainteresowania
organizacji nowymi kierunkami działalności przestępczej. Nowoczesna przestępczość
zorganizowana dąży do maksymalizacji zysku, osiągnięcia go możliwie najłatwiej i
najszybciej, najmniejszym nakładem pracy, a przy tym z najmniejszym ryzykiem wykrycia i
ukarania. Obecnie przemoc stała się ostatecznym środkiem zapewnienia przestrzegania norm
grupy kryminalnej. Współczesna grupa przestępcza próbuje osiągnąć wyniki samym
zagrożeniem użycia przemocy, aby możliwie jak najmniej uwidocznić się dla otoczenia.
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Zachowując charakter międzynarodowy, wykazuje dużą ruchliwość ponadregionalną.
Wykorzystuje

coraz

nowocześniejsze

oraz

wyszukane

środki

komunikacyjne

i

porozumiewania się: przetwarzanie danych, radio, połączenia lotnicze, a nawet takie jak łodzie
podwodne.
W kolejnej części pracy staram się przedstawić, że o ile pojęcie przestępczości
zorganizowanej z czynnikiem włoskim od lat kojarzy się z państwami takimi jak Stany
Zjednoczone czy Włochy, to dzisiaj zjawisko to rozprzestrzenia się na całym świecie. Dotyka
zarówno kraje rozwinięte, m.in. Europę Zachodnią, jak i kraje rozwijające się, m.in. Amerykę
Łacińską, Azję.
W sposób świadomy zostały wyodrębnione trzy znaczące fale emigracji włoskiej, z
których pierwsza, największa, objęła emigrację do Stanów Zjednoczonych, druga Argentynę,
natomiast trzecia, najmłodsza, przypadająca na połowę XX oraz pierwszą część XXI w. była
rozproszona w zależności od przyczyn ekonomicznych, więzi rodzinnych oraz swobód
przyznawanych imigrantom w wybranych państwach na świecie. Ta część pracy poświęcona
jest tworzeniu kolejnych „mikroorganizacji” przestępczych na emigracji, które z czasem rosnąc w siłę - stawały się jednymi z bardziej potężnych na danym terytorium. Ukazuje
również zagrożenia ze strony organizacji przestępczych przybywających do krajów osiedlenia
z kolejnymi falami emigracyjnymi.
Aby dobrze zrozumieć organizacje przestępcze na nowo skolonizowanych terenach,
należy również dokonać profilowania szefa organizacji. Ponieważ organy ścigania
koncentrowały się głównie na łapaniu wielkich bossów mafijnych - tylko dzięki ich
sylwetkom udać się może w pełni uchwycenie obrazu organizacji przestępczej z danej epoki
oraz jej przekształcenie w organizację przestępczą współczesną.
W pracy postanowiłem również omówić międzynarodowe organizacje, które zajmują
się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz - na wybranych przykładach
ustawodawstwa różnych państw na świecie - przedstawić różne sposoby walki z
przestępczością zorganizowaną.
Mitologia mafii zakorzeniła się we włoskiej kulturze tak mocno, że stała się częścią
dziedzictwa narodowego. Wraz z mafijnymi pieniędzmi i przemocą folklor stał się potężnym
narzędziem wywołującym strach i zmuszającym do milczenia - „omerta”. Fakt osiągnięcia
przez przestępczość zorganizowaną prawdziwej władzy we Włoszech można zauważyć, gdy
samo wymówienie słowa „mafia” ucisza osoby, z którymi się rozmawia. Również i na świecie
słowo to jest powszechnie znane i używane jako określające jedną z największych i
najstarszych organizacji przestępczych.
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W pracy staram się pokazać, że - mimo ogromnych zmian, jakie nastąpiły w walce z
włoską przestępczością zorganizowaną - nadal stanowi ona problem realny oraz aktualny
zarówno dla Włoch, jak i dla Polski. Pomysłowość przestępców wymaga stałych zmian w
zakresie zwalczania i zapobiegania działaniu włoskiej przestępczości zorganizowanej.
Efektywne zwalczanie tej przestępczości wymaga zmian przeprowadzonych równolegle w
kraju i na arenie miedzynarodowej. A ustawodawstwo innych państw może stać się wzorem
dla naszego w zakresie zwalczania „mafii”.
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Rozdział 1
Rys historyczny wybranych włoskich organizacji
przestępczych
(La Cosa Nostra, Camorra, `Ndrangheta, Sacra Corona Unita)
„Mafia nie istnieje”, „Pisanie o mafii to jest zmowa dziennikarska przeciwko ludziom”,
„Ja nie jestem mafioso, ponieważ tacy ludzie nie istnieją” - tymi słowami zostałem przywitany
podczas prowadzenia badań w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze w Bicocca – Katania.
Poniżej postaram się przedstawić rys historyczny wybranych organizacji przestępczych oraz
dokonać analizy powstania słowa „mafia”. Używając tego słowa należy rozróżnić sycylijską
organizację przestępczą („Mafia”) od organizacji przestępczych włoskich działających na
świecie, nazywanych przez dziennikarzy „mafia”

1.1 - Geneza słowa „mafia“ 1
Nazwa mafia od wieków jest kojarzona jedynie z przestępczością zorganizowaną,
zlokalizowaną w okolicach Sycylii. Nazwa ta została przez dziennikarzy błędnie przypisana
wszystkim włoskim organizacjom przestępczym. Szczególnego zainteresowania tym
organizacjom przysporzył film Francisa Coppoli „Ojciec chrzestny”.
Nie jest jasne, jakie jest pochodzenie słowa mafia. Istnieje kilka teorii. Jedna z nich
głosi, że pochodzi ono z języka arabskiego i ma kilka znaczeń: „ma fi-ha” - nie istnieje,
„mu`afak”- ochrona wiernych, „maafir” – nazwisko dynastii arabskiej panującej w Palermo,
„mahias” – osoba bezczelna, „maha” – kamieniołomy będące schronieniem dla osób
uciskanych przez władzę.
Inna teoria utrzymuje, że w trzynastym wieku

podczas okupacji Sycylii przez

Francuzów powstawały grupy partyzanckie do walki z najeźdźcą. Każda z nich działała pod
określonymi hasłami narodowowyzwoleńczymi jak Morte Ai Francesi Independenza Anela
(Śmierć Francuzom Tchnijmy Niepodległość)2 lub też podobne Morte Ai Francesi Italia

1
2

E. Brancati i C. Muscetta: „La letteratura sulla mafia“, wyd. 1, Bonacci Editore, Rzym, 1988
R. Rychlik: „Zarys włoskiej koncepcji walki z organizacjami mafijnymi“, str. 143- 150, wyd. Prokuratura i Prawo 6, 1998
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Avanti (Śmierć Francuzom Włochy Naprzód)3. Słowo „mafia” miałoby stanowić skrót haseł
tych grup partyzanckich zarządzanych przez najbardziej wpływowych Włochów.
Kolejna teoria pochodzenia słowa „mafia“ głosi, że jeden z żołnierzy francuskich
został przyłapany na brutalnym gwałcie na córce bogatego sycylijczyka. Matka dziewczyny
wybiegłszy na ulicę krzyczała „Ma –ffia! , Ma –ffia!” (Mia figlia, mia figlia)4, co w dialekcie
oznacza: moja córka, moja córka. W aspekcie historycznych wydarzeń, które miały miejsce w
tym regionie działalność organizacji typu mafijnego zaczęła odgrywać dużą rolę w życiu
ludności, wypierając niekiedy znaczenie instytucji państwowych.
Pewne jest, że pojęcie „mafia” i samo zjawisko wywodzi się bez wątpienia z
południowych Włoch, a przede wszystkim z Sycylii. W XIX wieku, po zjednoczeniu Włoch i
upadku feudalnych państewek, arystokracja sycylijska została pozbawiona wielu przywilejów.
Między innymi uległy likwidacji podlegające jej bezpośrednio „kompanie zbrojne”.5 W 1837
r. po wprowadzeniu centralnej administracji „kompanie zbrojne” zostały zastąpione
Żandarmerią Wojskową (Carabinieri). Jednostki te rekrutujące się jednak z obywateli innych
państw, (obywateli księstw, które weszły w skład zjednoczonych Włoch) nie były w stanie
wystarczająco przeciwdziałać lokalnym grupom o charakterze przestępczym. Organizacje
przestępcze typu mafijnego pobierały haracz za płatną protekcję nie tylko od właścicieli
sklepów, ale również od innych obywateli lepiej sytuowanych. Państwo nie było w stanie
realizować

swojego

podstawowego

obowiązku,

czyli

zapewnienia

bezpieczeństwa

obywatelom. Mafia uderzała w jego strukturę, działając jednocześnie w takich dziedzinach
jak: sprzedaż broni, fałszerstwa, kontrabanda, przemyt narkotyków, hazard, prostytucja,
niewolnictwo, przestępstwa przeciw rolnictwu.
Paradoksalnie jednak, w okresie jednoczenia Włoch organizacja typu mafijnego
”Piękne Stowarzyszenie Zreformowane”, znana jako „Camorra”,6 uzyskała legitymację
władzy. W Neapolu we wrześniu 1860 r., podczas przejmowania władzy od rządu
burbońskiego przez ochotników Garibaldiego, minister spraw wewnętrznych powierzył jej
zarówno zadania policyjne, jak i sądownicze, które miały utrzymywać pokój w mieście.
Również na Sycylii przywrócono, po dziesięciu latach od ich rozwiązania, „kompanie
zbrojne”, starając się jednak bardziej skutecznie je kontrolować. Skutkiem ubocznym takiej
praktyki było częściowe zalegalizowanie przestępczych kontaktów w ramach ich struktur oraz
przenikanie się sfery legalnej z nielegalną.
3

http://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mafia
5
W. Mądrzejowski: „Przestępczość zorganizowana – system zwalczania”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne spółka z o.o., 2008,
str.11-17
6
V. Paliotti: „Historia Camorry“ (Storia della Camorra), wyd. 1, Newton Comption Editori, Rzym, 1993
4
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Ryc. 1 - XIX - wieczna karykatura przedstawiająca ostoję władzy Burbonów: po lewej
wicekról, w środku Kościół, a po prawej Camorra
Pierwsze dokumenty zawierające słowo mafia pochodzą z 25 kwietnia 1865 r.7 Wtedy
to po raz pierwszy padło stwierdzenie, że mafia jest organizacją przestępczą. W owym czasie
jednak opinii tej nie popierało wielu ludzi. Prefekt Palermo Antonio Starabba Di Rudnini
stwierdził w 1875 roku, że mafia to postawa sprzeciwu wobec prób dominacji państwa, a
bycie mafioso to wyraz szanowania swojej osoby, popisywanie się odwagą i bycie
stanowczym. Na podobnym stanowisku stał prokurator królewski Turynu Giambattista
Avelone, który w swej książce „Mafia” stwierdza, że mafia sycylijska nigdy nie była i nie jest
formą przestępczości, a mafioso nie jest przestępcą. Poglądy takie na wiele lat utrudniały
skuteczne zwalczanie organizacji przestępczych oraz sprzyjały ich niekontrolowanemu
rozwojowi.

1.2 - Rodzaje organizacji przestępczych we Włoszech oraz geneza
ich powstania
1.2.1 - Camorra8
Jest to niewątpliwie jedna z najstarszych oraz najlepiej rozwiniętych organizacji
przestępczych we Włoszech. Trudno w sposób jednoznaczny ustalić datę jej powstania,
ponieważ nazwa ta została nadana przez prostych ludzi, a następnie utrwaliła się w ich
dialekcie. Jest kilka hipotez dotyczących jej powstania. Pierwsza mówi, że słowo Camorra
7
W. Mądrzejowski: „Przestępczość zorganizowana – system zwalczania”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne spółka z o.o., 2008,
str. 11-17
8
I. Sales: „Il potere della camorra“, str. 223 – 237, wyd. 1, Democrazia e Diritto, 1986
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wywodzi się z języka hiszpańskiego „chamarra” i następnie została wprowadzona do dialektu
neapolitańskiego jako „gamurra” (pierwszy raz to słowo odnajdujemy w starej książce
pochodzącej z XVI w. - Pentametrone ) i oznaczało ono kurtkę. W Neapolu początkowo
wszyscy członkowie Camorry musieli nosić ten typ ubrania. Na Sycylii jednak członkowie
„La Cosa Nostra” nosili podobne kurtki określając je nazwą „bonachi”. Zwolennicy drugiej
teorii twierdzą, że organizacja ta powstała w wyniku połączenia się towarzystwa handlowego
z okolic Pizy utworzonego w XIII wieku z Królestwem Sardynii by bronić swojej ziemi. Pakt,
który zawarły te dwa państewka włoskie, został nazwany „Gamurra”. Nie tłumaczy to jednak
dlaczego ta organizacja przestępcza powstała w Neapolu.
Obecnie zwolennicy drugiej z dwóch opisanych teorii są w zdecydowanej mniejszości.
Przyjmuje się, że tradycyjna „Camorra” była organizacją przestępczą mającą korzenie w
Hiszpanii. Wraz z zajęciem przez Hiszpanów Sycylii, przedostała się do Włoch. Od początku
miała ona swój kodeks, prawa oraz język. W swej budowie przypominała sektę, w której
najbardziej wtajemniczeni odprawiali religijne obrzędy. Organizacja ta nie pobierała nigdy
haraczy lecz jedynie opłatę za olejek do lampy przy obrazie świętego opiekującego się bramą
miasta, lub też całym miastem.9
Członkowie Camorry obok działań przestępczych dokonywali niekiedy uczynków
szlachetnych, np. często pomagali ubogim, którzy szukali u nich pomocy. Każdy z członków
stowarzyszenia miał swój przydomek, który nadawany mu był wraz ze wszystkimi należnymi
obrządkami. Sztab główny sekty tworzyli: capintesta - wybierany demokratycznie swego
rodzaju wódz naczelny, oraz dwunastu capintriti odpowiedzialnych za dwanaście dzielnic
Neapolu, contaiuoli - stanowiący sekretarzy zgromadzenia oraz capiparanza, czyli przywódcy
poszczególnych grup. Capintesta raz w tygodniu przyjmował dwunastu capintriti, którzy
zdawali mu szczegółową relację z działalności w poszczególnych dzielnicach Neapolu.
Organizacja działała w tej strukturze zarówno na wolności jak i w więzieniach.
Właściwą nazwą Camorry jest „Piękne Stowarzyszenie Zreformowane”. Składało się
ono ze Stowarzyszenia Większego, w którym zasiadali właściwi kamorryści, Stowarzyszenia
Mniejszego dla ludzi młodych pretendujących do Stowarzyszenia Większego. Gdy zapadał
wyrok, członkowie Stowarzyszeia Mniejszego natychmiast mieli go zrealizować, czyniąc to
osobiście lub też posługując się tzw. osobami niewtajemniczonymi. Za przejaw lojalności
brano również odbycie kary za przestępstwa popełnione przez starszych kamorrystów. Sekta
stała się organizacją tak powszechną w XIX wieku, że zwyczajowo pobierała myto od kupców
wchodzących do miasta, myto na targach rybnych i od wszystkich sklepów - w wysokości
9

M.Monnier: „La Camorra” Firenze”, G. Barabera Editore, 1863, str. 62- 71
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20% ich dochodów. Sądownictwo sprawowane przez kamorrystów było powszechnie
respektowane tak bardzo, że ubodzy ludzie woleli rozwiązywać spory przed capintriti niż
udawać się do sądów powszechnych.

Ryc. 2 - Z prawej strony Vittorio Paliotti, z lewej Gennaro Abbatemaggio
Sytuacja ta spowodowała, że dochody państwa z pobieranych podatków były znikome.
Za drobne przewinienia przeciwko stowarzyszeniu wykonywane były kary hańbiące „sfregio”
(polegające na głębokim nacięciu twarzy zaostrzoną monetą w taki sposób by blizna po
pierwsze przypominała osobie, która popełniła przestępstwo o karze, oraz działała
odstraszająco na inne osoby). Schyłek Camorry zapoczątkował pierwszy z wielkich procesów,
który miał miejsce 11 marca 1911 r. Zgromadził on po raz pierwszy na ławie oskarżonych,
capintesta oraz wszystkich capintriti 12. dzielnic Neapolu. Postawiono im zarzut zabójstwa
Gennaro Cuoccolo i głównie dzięki zeznaniom pierwszego „pentito” (skruszony, odpowiednik
polskiego świadka koronnego) Gennaro Abbatemaggio (ryc. 2) wszyscy zostali skazani.
Dalszy rozpad organizacji spowodowany był polityką prowadzoną przez rząd Mussoliniego.
Brak zarządu oraz totalne zdezorganizowanie praktycznie zniszczyło sektę i uniemożliwiło jej
dalsze funkcjonowanie.

Ryc. 3 - Raffaele Cutolo „O professore“ 10
10

http://it.wikipedia.org/wiki/raffaele_cutolo
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Obecne grupy kamorrystyczne nie mają nic wspólnego z sektą, jaką była Camorra. W
1970 r. Raffaele Cutolo (rys. 3) podjął ostateczną próbę odbudowy wszechmocnej Camorry.
Założył stowarzyszenie zwane Nuova Camorra Organizzata, oparte na statucie stanowiącym
swoistą konstytucję Camorry. Próba odbudowy nie powiodła się. Camorra podzieliła się,
tworząc nowe zgromadzenie zwane Nuova familia. Walki pomiędzy dwoma ugrupowaniami
pochłonęły wiele tysięcy ofiar. Dopiero w 1985 r., po drugim z dużych procesów, dzięki
zeznaniom Pasquale Barra, jej szefowie trafili do więzień. 11

1.2.2 - Cosa Nostra12
Cosa Nostra to organizacja przestępcza wywodząca się z Sycylii. Powstała już w
czasach średniowiecza, podczas okupacji Sycylii przez Królestwo Hiszpanii. Natomiast swoją
świetność przeżywa Cosa Nostra w wieku XIX. Jedna z pierwszych notatek sporządzonych na
temat Cosa Nostry pochodzi z 1837 r. Jej autorem był prokurator generalny regionu Sycylii
Pietro Cala Ulloa. Donosił on swoim przełożonym w Neapolu o dziwnej działalności grup
przestępczych, skierowanej również przeciwko władzy publicznej. Ogromne zainteresowanie
mafią datuje się dopiero po 1863 r., kiedy to Giuseppe Rizotto napisał operę „I mafiusi de la
Vicaria“ (Mafiozi miasta Vicaria)13. Opowiada ona historię rodziny przestępczej Gioacchino
D’Angelo. Dramat ten początkowo prezentowany jedynie przez teatry uliczne, szybko wszedł
na sceny teatrów na terenie całych Włoch.

Ryc. 4 - Port w Palermo na początku XIX w.
Główną siedzibą Cosa Nostry było14 Palermo (ryc. 4) na Sycylii. Struktura tej
organizacji przestępczej była inna niż neapolitańskiej Camorry. Według dokumentów
sporządzonych przez Giovanniego Falcone (pierwszy urzędnik dostrzegający zagrożenie

11

V. Paliotti: „Historia Kamorry”(Storia della Camorra), wyd. 1 Newton Compton Editori, Rzym, 1993
G.G Loschiavo: „100 Anni di Mafia“ (100 lat Mafii - tłumaczenie wolne), wyd. 1, Vito Bianco Editore, Rzym
12
E. Brancati i Carlo Muscetta: „La Letteratura Sulla Mafia“ („Literatura na temat mafii“- tłumaczenie wolne), wyd 1., Bonacci editore,
Rzym, 1988
12
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płynące ze strony organizacji przestępczych typu mafijnego) miała ona charakter wertykalny i
piramidalny. Nazwa organizacji Cosa Nostra nadana została przez prasę. Sama organizacja
zaś, określa się mianem uomini d`onore (ludzie honoru).
Podstawą organizacyjną były rodziny, w których wszyscy znali się. Na czele każdej
rodziny stał, capo-famiglia (głowa rodziny). Był on wybierany w głosowaniu przez całą
rodzinę. Capo miał pod sobą swojego zastępcę sottocapo oraz do trzech doradców consiglieri.
Rodzina podzielona była na dziesięć regionów tzw. decine (dziesiątki), zarządzanych przez
capo-decina (głowę jednej dziesiątki). Każdy region podzielony był jeszcze w sposób
administracyjny na 3 obwody (mandamento). Na czele obwodu stał capo-mandamento.
Zgromadzenie

wszystkich

capo-mandamento

nazywane

było

komisją

commissione.

Najważniejszym ze wszystkich capo-mandamento był przewodzący regionowi Palermo. Był
on „primus inter pares” i na zgromadzeniu nosił tytuł „segretario” będąc jednocześnie głową
wszystkich głów rodzin „capo di tutti capi”. Początkowo commissione było zwoływane
rzadko. Kiedy jednak organizacja objęła swoim zasięgiem całą Sycylię oraz inne regiony
Włoch przyjęła nazwę cupola - interprovinciale, a jej reprezentację na trwałe powierzono
rodzinie z Palermo.
W organizacji obowiązywała surowa zmowa milczenia „omerta“. Za naruszenie tego
prawa groziła śmierć. Nie było natomiast rytuału inicjacji do Cosa Nostry. Każdy stawał się
członkiem rodziny na mocy urodzenia i dzięki temu cieszył się ogólnym poważaniem i
szacunkiem. Odległość Palermo od Neapolu wpływała na całkowity brak egzekucji norm
prawnych na tym terenie. Rodzina sama stanowiła prawo, sądziła oraz prowadziła mediacje
między zwaśnionymi stronami.

Ryc. 5 - Plakat wyborczy mafii z 1876 r.
Inaczej niż w przypadku Camorry, Cosa Nostra nigdy nie stroniła od polityki (ryc. 5).
W 1876 r. don Raffaele Palicco wystartował i wygrał wybory na prezydenta Sycylii15.
Ustanowił swoim premierem dona Crispi.16 W krótkim czasie przejęli oni całkowitą kontrolę
nad rządem Sycylii, a całość funduszy państwowych przeznaczali na cele mafii.
15
T. Bandini, M. Lagazzi, M. Marugo: „La Criminalita Organizzata Moderne Metodologie di Ricerca e Nuove ipotesi Esplicative“
Criminologia E Deontologia Medica Milano – Dott A Giuffre Editore, str. 1- 35
16
http://lacosanostra.za.pl/mafia.html
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Ryc. 6 - Don Vito Cascio Ferro
Kolejnym wielkim ojcem Cosa Nostry był Don Vito Cascio Ferro, bardziej znany, jako
Don Vito. Potrafił zagwarantować organizacji okres pokoju niezbędny do jej rozwoju.
Zorganizował ogromny aparat korupcyjny. Don Vito był również ojcem amerykańskiej Cosa
Nostry. Budował organizację przestępczą opierając się na współdziałaniu grup europejskich i
amerykańskich. Aresztowano go 69 razy, ale zawsze wypuszczano na wolność. Był
bezwzględny, między innymi 12 marca 1909 r. osobiście zastrzelił policjanta Joe Petrosiniego,
Amerykanina włoskiego pochodzenia przysłanego by zapobiegać współdziałaniu mafii
amerykańskiej i włoskiej.
W roku 1925 Benito Mussolini kieruje prokuratora Cesare Mori (ryc. 7) na Sycylię w
celu

przeprowadzenia

czystek

wśród

organizacji

zagrażających

Narodowej

Partii

Faszystowskiej. Kompetencje jakie otrzymał, najlepiej oddaje telegram od Mussoliniego:
“Wasza ekscelencja ma wolną rękę do działania, władza państwowa musi zostać bezwzględnie
przywrócona. Jeżeli ekscelencja uzna, iż obecnie obowiązujące prawa będą panu
przeszkadzały, utworzymy nowe…“ ("...vostra Eccellenza ha carta bianca, l'autorità dello
Stato deve essere assolutamente ripeto assolutamente ristabilita in Sicilia. Se le leggi
attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove...)17

Ryc. 7 - Prokurator Cesare Mori
17

A. Ingroia: "L'associazione di Tipo Mafioso: Quaderni Penali 4 Giuffre Editore - Milano 1993, str. 10
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Pierwszą, najsławniejszą akcją było zamknięcie miasteczka Gangi nieopodal Palermo a
następnie przeszukiwanie dom po domu, co doprowadziło do wielu aresztowań. Siła Cosa
Nostry została rozbita ostatecznie w 1928 r. Organizacja ta jest jednak aktywna do dnia
dzisiejszego. Na jej czele stoi poszukiwany od 1963 roku Bernardo Provenzano.
Istnieją dwie teorie dotyczące struktury Cosa Nostry sycylijskiej. Pierwsza z nich
głosi, że jest ona jednorodna i świetnie zorganizowana oraz zarządzana, druga natomiast
twierdzi, że żądza władzy jej członków oraz mnogość organów tej organizacji działających na
jednym ograniczonym obszarze jest przyczyną jej decentralizacji.18
Brak jednolitego stanowiska władz utrudnia wprowadzenie skutecznych metod
przeciwdziałania Cosa Nostrze. Wymusza to na władzach stosowanie różnych taktyk walki
z przestępczością tego typu na wielu frontach.
Cytat z Giovanniego Mosca: „Nie istnieje działalność, w której mafia zaangażowałaby
wszystkie swoje siły“.19 Badacz ten zakładał, że nie istnieje jedna organizacja, którą można
zakwalifikować jako Cosa Nostra lub Mafia, lecz szereg organizacji wzajemnie ze sobą
współpracujących lub zwalczających się oraz różnie ukształtowanych.
Różnice w organizacji Cosa Nostry pojawiały się już w XIX wieku, jednak w XX
obserwujemy ich pogłębienie się. Z jednej strony mamy ludzi honoru (Salvatore Maranzano),
z drugiej zaś nowego typu członków organizacji (Charles „Lucky“ Luciano), dla których stare
zasady były jedynie niewygodnym ograniczeniem w prowadzeniu działalności. Organizacje te
wzajemnie się zwalczają oraz często działają na dwa fronty.
Zwolennicy innej teorii, uważają mafię za organizację o jednolitej strukturze,
uporządkowaną, posiadającą własne rytuały oraz kodeksy. Teorię tę potwierdzają badania
prowadzone we wczesnych latach dotyczące przestępczości zorganizowanej, oraz w sposób
pośredni zeznania dwóch nawiększych świadków koronnych Buscetty i Contorno. Jednolitość
Cosa Nostry potwierdzają również zeznania w procesach amerykańskich Joe Valacchiego. W
uzasadnieniu do wyroku podczas „maxiprocesu“, który odbył się 10 lutego 1986 r. sędzia
Giovanni Falcone napisał: „Cosa Nostra jest organizacją, której centrum działalności jest w
Palermo, jest tworem o strukturze organizacyjnej, zarządzaną przez „kopułę“ lub „komisję“.
W przeciwieństwie do teorii Giovanniego Mosca, nie jest ona zbudowana z wielkiej ilości
mniejszych organizacji lecz jest organizacją jasno zdefiniowaną, pewną w swoich działaniach
i zbudowaną na wielopokoleniowych tradycjach przestępczych“. 20
18
T. Bandini, M. Lagazzi, M. I. Marugo: „La Criminalita Organizzata Moderne Metodologie di Ricerca e Nuove ipotesi Esplicative”, MVLTA
PAVCIS, Mediolan, 1993, str. 147-150
19
Mosca: „Che cosa e la mafia, in Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare”, Bari, Laterza, 1949, str. 248
20
T. Bandini, M. Lagazzi, M. I. Marugo: „La Criminalita Organizzata Moderne Metodologie di Ricerca e Nuove ipotesi Esplicative”, MVLTA
PAVCIS Mediolan, 1993, str. 155- 157
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Działania sędziego Giowanniego Falcone oraz Paolo Borsellino spowodowały
przekształcenie systemu zwalczania Cosa Nostry opartego na przekonaniu o jedności
organizacji przestępczej. Obecnie Cosa Nostra ulega stałym przekształceniom. Organizacja nie
zajmuje się już wymuszeniami i haraczami. Tym samym niezbędne stało się podjęcie nowych
metod w celu zwalczania nowych form działalności tej organizacji.

1.2.3 - `Ndrangheta21
La `Ndrangheta jest dzisiaj jedną z najsilniejszych organizacji przestępczych. Jej macki
sięgają świata polityki oraz tajnych służb. Jako organizacja przestępcza jest mniej poznana niż
Cosa Nostra z uwagi na trudności w infiltracji z zewnątrz oraz brak wystarczającej liczby
świadków. Komórki `Ndranghety osadzone są w Lombardii, Piemoncie, Valle d’Aosta,
Toskanii oraz Veneto. Za granicami Włoch natomiast we Francji, Niemczech, Rosji,
Hiszpanii, Szwajcarii, Bułgarii, byłej Jugosławii, Boliwii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
oraz Australii.
Celną charakterystykę tej organizacji wyraził prokurator stanu Floryda Julie Tingwall:
„Jest ona niewidzialna niczym druga strona księżyca”. `Ndrangheta stara się nie prowadzić
działalności w sposób zdradzający jej istnienie. Z tego powodu jeszcze kilka lat temu
bagatelizowano tę organizację, pozwalając jej na niczym niezakłócony rozwój. Wymiar
sprawiedliwości do lat osiemdziesiątych uważał, że w Kalabrii nie działa żadna organizacja
przestępcza, a wzrost liczby porwań oraz zbierania haraczy traktował jako odosobnione
przypadki ze sobą niezwiązane.
Według danych zebranych przez DIA (Direzione Investigative Antimafia – Dyrekcja
Śledcza do spraw Związanych z Przestępczością Zorganizowaną)22 `Ndrangheta liczy około 6.
tys. członków i składa się z 18. klanów podzielonych na 244 rodziny (zwane n'drines), a więc
2.7% całej populacji Kalabrii stanowią członkowie jej klanów. Odsetek ten jest najwyższy ze
wszystkich regionów Włoch (1,2 % dla Kampanii, 1% dla Sycylii oraz 2 % dla Puglii). Do
„n‘drine“ nie jest przyjmowany nikt spoza najbliższego kręgu osób połączonych więzami
krwi. „N‘drine“ to wielkie rodziny, które pierwotnie koligacone były przez małżeństwa, by
tworzyć większe jednostki zwane locali. Chroniło to gangsterów przed penititi, czyli
skruszonymi bandytami. Kalabryjski żołnierz decydując się na współpracę musiałby wydać
wielu swoich krewnych, co więcej zemsta za zdradę obejmowałaby całą rodzinę zdrajcy. Są
21
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przykłady mordowania nawet wnuków zdrajcy. Tradycyjna kara wymierzana członkowi
kalabryjskiej rodziny, polega na naznaczeniu winnego długą blizną na policzku pochodząca od
noża (ryc. 8), tak aby piętna

zdrady nie można było zmazać do

końca życia.

Ryc. 8 - Rycina przedstawia jedną z kar hańbiących zadawanych między innymi przez
`Ndranghetę i Camorrę – charakterystyczne nacięcia na twarzy
Sposób działania `Ndranghety oparty jest na „kodeksie honorowym“ silnie
zakorzenionym w katolicyzmie. Z tego między innymi wynika brak przymierza z Al Kaidą.
Kodeks zabrania handlu ludźmi i sprzedawania kobiet do domów publicznych. Zabronione
jest również mordowanie kobiet i dzieci. Ten zakaz był jednak często łamany.
`Ndrangheta, inaczej niż Cosa Nostra, posiada charakter horyzontalny. Brak w niej
jakichkolwiek ciał koordynujących, a jej fundamentem jest rodzina (budowa samej rodziny ma
charakter hierarchiczny). Każda rodzina posiada pełną kontrolę nad swoim terytorium. Istnieje
natomiast ścisły podział hierarchiczny, który można porównać do pokonywania kolejnych
szczebli drabiny kariery. Na najniższym szczeblu znajdują się:
•

Giovane d’onore – nie jest to w zasadzie stopień, lecz przynależność do
organizacji przestępczej z uwagi na więzy krwi. Jest to tytuł, który uzyskiwany
jest z chwilą urodzenia i jest on przez nich noszony do momentu aż staną się
„uomini d’onore” (ludzie honoru).

•

Pierwszy szczebel zajmują picciotto d’onore – jest to żołnierz wykonujący
wszelkie polecenia. Będąc przyjmowany musi przyrzec ślepe posłuszeństwo
wobec pozostałych, wyższych stopniem członków organizacji. Jest to stopień
odpowiadający kapralowi w wojsku.

•

Następny stopień camorristi – członkowie o większym doświadczeniu.
Powierzane im są zadania większej wagi, których członkowie niższego
szczebla nie mogą wykonywać (mogą oni być przewodniczącymi małych
frakcji w n’drinach); funkcje ich są różne dla różnych n’drin.
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•

Kolejny szczebel to sgarristi o camorristi di sgarro; mają oni prawo czerpać
korzyści ze zbieranych łapówek.

•

Wyższe szczeble drabiny kariery w mafii kalabryjskiej zajmują santisti i
vangelo lub vangelista (składa przysięgę na wierność organizacji poprzez
położenie dłoni na ewangelii) równi sobie rangą członkowie, którzy uzyskali
świętość w działaniach przestępczych (stopień ten, z uwagi na brak świadków
koronnych, jest znany jedynie teoretycznie, podobnie jak kolejne szczeble).

•

Jeszcze wyżej lokują się quintino – jest to najwyższy stopień, który może
osiągnąć członek organizacji. Są oni porównywani do oligarchów lub książąt
`Ndranghety. Często zdarza się, że osoby te noszą tatuaż w postaci

pięcioramiennej gwiazdy świadczący o ich bardzo wysokiej pozycji w
organizacji.
•

Na szczycie organizacji, jako głowa rodziny, jest organ kolegialny –
associazione. Do jego uprawnień należy władza sądownictwa przestępczego.
Decyduje on również o zawieranych sojuszach oraz o ekspansji terytorialnej.
Jest to jeden organ dla całej organizacji. W jego skład wchodzą najwyżsi rangą
i najbardziej zaufani członkowie.

Taka forma hierarchizacji pozwala, aby każdy członek organizacji przechodząc przez
poszczególne stopnie drabiny osiągnął najwyższy stopień wtajemniczenia. Ten system
minimalizuje jednocześnie niebezpieczeństwo uzyskania uprawnień do podejmowania
kluczowych decyzji przez osoby nieodpowiednie.
Struktura organizacji przestępczej poznana jest dzięki zeznaniom nielicznych
świadków koronnych. Najcenniejszym spośród nich był Pino Scriva, który osiągnął stopień
vangelisty.23
Istnieją dwie hipotezy dotyczące powstania `Ndranghety. Pierwsza z nich głosi, iż
`Ndrangheta nazywana też mafią kalabryjską, powstała w 1412 r. w Toledo w Hiszpanii. Po
zdobyciu Królestwa Neapolu przez Hiszpanię organizacja znana jeszcze pod nazwą
„Garduna” przeniosła się w okolice Reggio di Calabria. Nazwa, tak jak wiele słów w dialekcie
kalabryjskim, pochodzi z języka greckiego i oznacza odwagę, lojalność oraz szlachetność.
Podobnie jak w przypadku Camorry wtajemniczenie w struktury klanu miało religijny i
niemal „metafizyczny” charakter. Przykładem tego był obrząd, jakiemu poddawano dzieci
urodzone w rodzinach członków mafii - tzw. „wyrok Opatrzności”. Po ceremonii chrztu obok
23
P. Sergi: „La „Santa” violenta, Storie di ‘ndragheta e di ferocia, di faide, di sequestri, di vittime innoventi”, Edizioni Periferia, Conosenza,
1991, str. 61-62
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dziecka kładziono nóż i klucz. Jeśli dotknęło noża oznaczało to, że w przyszłości będzie
członkiem klanu, jeśli natomiast dotknęło klucza było pewne, że stanie po stronie reżimu,
czyli rządu i policji.
Według drugiej hipotezy przedstawionej przez FBI `Ndrangheta stworzona została w
latach sześćdziesiątych XIX wieku przez grupę Sycylijczyków, którzy zbiegli z wyspy.
Ostatnie badania wskazują, że powstała ona w XVIII w. w regionach Kalabrii, gdzie
nie było żadnej struktury przemysłowej oraz przemysłu jako takiego. Początkowo miała
skupiać

młodych

chłopców

zorganizowanych

w

bandy,

które

z czasem

zaczęły

współpracować ze sobą. Jednak i ta teoria nie jest do końca sprawdzona. Nie jest pewne jak
powstała `Ndrangheta, a

jednak różne hipotezy i wątpliwości związane z tym faktem

świadczą o wysokim stopniu utajnienia tej organizacji.
Tak jak w przypadku mafii sycylijskiej, `Ndrangheta rozszerzyła swoje wpływy dzięki
emigracji. W okresie od 1925 do 1950 r. bardzo uboga Kalabria utraciła z powodu emigracji
więcej ludności niż Sycylia i większość z 20. regionów Włoch.
W latach 20-ych ubiegłego wieku głównym polem działalności `Ndranghety było
porywanie biznesmenów z terenu całych Włoch i - do czasu wpłacenia okupu przez rodzinę przetrzymywanie ich w górzystym rejonie Aspromonte. Zarobione w ten sposób pieniądze
n‘drine inwestowały w handel narkotykami. Narkobiznes stał się głównym zajęciem mafii.

Ryc. 9 - Rysunek przedstawia kierunki emigracji `Ndranghety
Dziś `Ndrangheta zajmuje się przede wszystkim handlem bronią i przemytem
narkotyków, wykorzystując do tego swoje ścisłe kontakty z przestępczymi grupami z Albanii,
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Egiptu, Turcji i Kosowa. `Ndrangheta jest znana z niezwykłej brutalności, nawet w
porównaniu do sycylijczyków czy neapolitańskiej Cammory.
Przez szereg lat rodziny mafijne pozostawały w równowadze a zakres ich wpływów
ograniczał się jedynie do własnego terytorium. Dopiero w latach sześćdziesiątych została
zachwiana równowaga między stronami i pojawiły się trzy dominujące rodziny: Piromalli,
zajmująca terytorium Gioa Tauro, zarządzana przez Dona Mommo Piromalliego, rodzina
Tripodo z Regionu Kalabria, zarządzana przez Dona Mico Tripodo, oraz rodzina Macri,
zarządzana przez Dona Antonio Macriego. Walka o wpływy doprowadziły do konfliktu
zwanego „wojną mafijną“. W ciągu pierwszych 5. miesięcy 1963 r. zginęło ponad 700 osób,
w tym wielu niewinnych obywateli Włoch.
Południowy syndykat zbrodni tylko w zeszłym roku zarobił 4 mld euro na samej
lichwie i prostytucji. Dziesięć razy tyle wpływów uzyskuje z handlu kokainą. Ogromnym
źródłem dochodu jest też udział w przetargach na roboty publiczne, dzięki czemu mafijne
firmy wyłudzają państwowe pieniądze. W 2009 roku Włochami wstrząsnęła wiadomość o
zastrzeleniu lewicowego polityka Franco Fortuno. Mafia zawsze miała silne związki z
włoskimi prawicowymi partiami. Nie oznacza to oczywiście, że partie lewicowe nie miały
powiązań

z organizacjami

przestępczymi.

Kojarzone

one

były

z

terrorystycznymi

„Czerwonymi Brygadami”. Po porażce w wyborach w 2006 r. Silvio Berlusconiego,
`Ndrangheta poparła lewicę. Natomiast podczas wyborów regionalnych w kwietniu 2005 r.
niemal dwie trzecie kalabryjskiego elektoratu opowiedziało się za ugrupowaniem lewicowym
ówczesnego premiera Romano Prodiego.

1.2.4 - Sacra Corona Unita24

Ryc. 10 - Przedstawia główne miasta, w których operuje Sacra Corona Unita

24

ttp://it.wikipedia/wiki/sacracoronaunita
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Organizacja ta utworzona została w południowej części regionu Puglii. Działa na
terenie dwustu pięćdziesięciu siedmiu miast i miasteczek, zamieszkałych przez ponad 4
miliony osób. Liczy około tysiąca żołnierzy zgrupowanych w siedemnastu gangach. Nazwa
organizacji składa się z trzech słów, które sugerują historyczne konotacje. Słowo „sacra“
związane jest z przyjmowaniem nowego członka do organizacji, tak jak przez sakrament
chrztu przyjmuje Kościół nowego wiernego. Słowo „Corona“ (koronka)25 odnosi się do
modlitwy na różańcu. Członkowie organizacji mają stać jeden obok drugiego jak paciorki
różańca. Słowo „Unita“ zwraca uwagę na siłę zjednoczenia.
Jest to najmłodsza ze wszystkich organizacji przestępczych we Włoszech. Powstała na
życzenie capintesta Raffaele Cutolo w 1981 r. Zlecił on Pino Iannelliemu i Alessandro Fusco
utworzenie organizacji przestępczej pod nazwą Nuova Camorra Pugliese. Jednak już w
grudniu tego samego roku w więzieniu w Lecce Giuseppe Rogoli, wywodzący się z n‘driny
Bellocco, ogłosił wystąpienie organizacji z Camorry i zawiązanie nowej pod nazwą „Sacra
Corona Unita“ (SCU). Za pozwoleniem capobastone Umberto Bellocco, nowa organizacja
staje się nową n’driną kontrolującą obszar na południe od Bari. Najbardziej zaufanymi Pino
Rogoli byli Giovanni Doinatiello i Salvatore Buccarella zarządzający prowincją Brindisi.
Natomiast za pranie pieniędzy odpowiedzialny był San Pietro Vernotico (przydomek
„kasjer“).
Pod wieloma względami La Sacra Corona Unita stanowi organizację przestępczą
zbudowaną

tradycyjnie.

Przestępcy

konserwatywnymi poglądami.
zaowocowały

stworzeniem

działający

w

jej

szeregach

odznaczają

się

Jej początkowe korzenie w `Ndrangheta oraz Camorra
organizacji

przypominającej

swoją

budową

organizacje

przestępcze starego typu. Członkom La Sacra Corona Unita nie przeszkadzało to jednak w
nawiązaniu współpracy z organizacjami przestępczymi nowego typu jak np. Nuova Camorra
Organizzata Raffaele Cutolo. Związki te były tak silne, że wymiar sprawiedliwości uważał w
latach osiemdziesiątych, że w rejonie Puglii powstała siatka Camorry.
Po upadku Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo, znaczna liczba jej byłych
członków, którzy liczyli na utworzenie nowej strefy wpływów, przyłącza się do S.C.U.26
Dzięki nowym członkom S.C.U. uzyskała pełną niezależność tworząc organizację obejmującą
swym regionem całą Puglię. Nowa organizacja tworzona jednak była w taki sposób, aby
działać z ukrycia. Podczas przeszukań mieszkań członków organizacji przestępczej
karabinierzy odnajdowali dokumenty przeznaczone jedynie do obrotu wewnętrznego. Kodeks
honorowy organizacji na pierwszych miejscach stawia zachowanie organizacji w tajemnicy
25
26

A. Montagni: „Sacra Corona Unita: impresa criminale ed intervento giudiziario“, str. 447-453, wyd. 1, Giurisprudenza di Merito, 1993
M. Massari: „Potere e segreto nella Sacra Corona Unita”, Studi Storici, 1997, str. 1033 - 1038
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oraz zachowanie bezwzględnej lojalności. Do dziś nie udało się poznać sposobu wybierania
członków organizacji na jej poszczególne szczeble. Stosunkowo niedawno udało się poznać
sposób werbowania nowych członków do organizacji. Potencjalny „żołnierz” musi być
obdarzony pewnymi cechami, określanymi jako odpowiednie kwalifikacje „etyczne”, bez
których nie może być do niej przyjęty. Ponadto do Sacra Corona Unita nie są przyjmowane
osoby: zhańbione (infami), policjanci (tutaj należy dodać byli oraz obecni - sbirri), bogacze
(magnati), ulegli (sottomisti) oraz wszelkie inne osoby, na których ciążą jakiegokolwiek typu
zarzuty.

Wszystkie te reguły są ustanowione jedynie w celu ochrony organizacji, a

nieprzestrzeganie którejkolwiek z nich zagrożone jest karą pozbawienia życia. Ponadto osoby
te o nienagannym charakterze (według wymogów organizacji) mogą być w społeczeństwie
idealnymi rodzicami, działać w organizacjach społecznych oraz politycznych.
Wydaje się, że Sacra Corona Unita swoją budową jest najbardziej zbliżona do
pierwszej Camorry, organizacyjnie nieco przypomina sektę. Więzy w jej łonie są zacieśniane
przez wspólne rytuały oraz odpowiednio kojarzone małżeństwa. Jak wszystkie organizacje
przestępcze ma ona charakter trwały. Osoba która raz zwiąże się z organizacją nie ma
możliwości wycofania się z SCU. Członkom, którzy są honorowi i milczą w odpowiednich
momentach, oferuje w zamian możliwość zdobywania coraz wyższych szczebli władzy.
Dokładne określenie metod działania Sacra Corona Unita jest bardzo trudne z uwagi na
obowiązujący w organizacji wymóg niszczenia każdego dokumentu spisanego.
W 1995 r. przeprowadzono zakrojoną na masową skalę operację eliminacji SCU. Brało
w niej udział 1713. żołnierzy, ustanowionych na ponad 1650. punktach kontrolnych. W czasie
operacji dokonano ponad 767. przeszukań pojazdów. Operacja przyniosła wymierne rezultaty.
Udało się uzyskać podczas przeszukań pewną ilość dokumentów, która pozwoliła na poznanie
organizacji. Uzyskanie kompletu dokumentów z uwagi na zmowę milczenia obejmującą
wszystkich członków oraz przestrzeganie zasad tajemnicy organizacji jest bardzo trudne.
Według najnowszych danych zgromadzonych przez Eurispes S.C.U. obraca 878.
milionami euro pochodzącymi z przemytu narkotyków, 775. milionami euro pochodzącymi
z prostytucji, 516. milionami euro z przemytu broni i 315. milionami euro pochodzącymi
z wyzysku oraz z pożyczek na niemożliwy do spłacenia procent. Całość stanowi ponad 2,5
miliarda euro rocznie.
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Rozdział 2
Kryzys ekonomiczny w XIX w. jako podstawa fali
emigracji włoskiej do Stanów Zjednoczonych
2.1 - Emigracja do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej27

Ryc.11 - Przedstawia zdjęcie zrobione na jednym ze statków z emigrantami włoskimi podczas
wpływania do Nowego Jorku
W roku 2000 przeprowadzone zostało badanie28 wśród ludności amerykańskiej - jego
wyniki okazały się bardzo zaskakujące. Prawie szesnaście milionów obywateli posiada
korzenie włoskie a sześć milionów to oficjalna liczba Włochów, którzy tworzą mniejszość na
terenie Stanów Zjednoczonych. Większość z nich wyemigrowało do Stanów w latach 18502000. Początkowo emigracja miała jedynie charakter polityczny. Udał się na nią nawet sam,
sławny później, bohater wojny o niepodległość i zjednoczenie Włoch Giuseppe Garibaldi. Od
lat osiemdziesiątych osiemnastego wieku „małe Italie” rosną na terenie Stanów jak
przysłowiowe grzyby po deszczu. Wyodrębnić można dwa czynniki, które determinowały ich
powstanie. Pierwszym z nich była dostępność pracy (skupiska wokół kopalń oraz dużych
przedsiębiorstw), drugim były powiązania rodzinne. Tym samym „małe Italie” były
27
28

P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina: „Storia dell’Emigrazione Italiana”, Donzelli editore, Rzym 2002, str. 55- 88
P. Audenino – P. Corti: L'emigrazione Italiano, Fenicja 2000 r., str. 6-7
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mieszanką opartą na bazie wspólnot pochodzących z jednych regionów lub nawet wsi. Jednak
ten fenomen prowadził do imponującej aktywności Włochów. Statki niemalże zaraz po
przybiciu do portów w Nowym Jorku, Bostonie lub Filadelfii, błyskawicznie pustoszały.
Rodziny zamieszkujące nowy ląd opiekowały się tymi nowo przybyłymi, organizując im pracę
oraz miejsce zamieszkania. W latach dwudziestych ubiegłego wieku liczba Włochów
przebywających na terenie Nowego Jorku przekroczyła 800000 ludzi. Do jednych z bardziej
licznych „małych Italii” należały również te znajdujące się na terenie Filadelfii, Bostonu oraz
Chicago. Największym portem jednak był ten mieszczący się w pobliżu Nowego Jorku na
wyspie Rhode Island. Francis Coppola w filmie Ojciec chrzestny przedstawił - moim zdaniem
-wiernie okoliczności przybywania rzesz biednych włoskich emigrantów do Nowego Świata.
W chaosie tego masowego przybywania, urzędnicy prowadzący ewidencję na Rhode Island,
dla ułatwienia nadawali emigrantom włoskim nowe nazwiska, związane z miejscem ich
pochodzenia lub też zmienione i zniekształcone. Często była to nazwa miejscowości skąd
pochodził dany osobnik. Przykładem tego jest rodzina Salerno (Salerno jest miastem
znajdującym się około 30 km na południe od Neapolu)
W roku 1900 otworzono nowe połączenie między Nowym Orleanem a Palermo.
Zaowocowało to powstaniem enklaw sycylijskich w St. Louis oraz Madison w stanie
Wisconsin. W bardzo krótkim czasie społeczności włoskie kierowały się na zachód osiedlając
się po kolei w: Dilworth, Hurley, Cle Elum, Boise w stanie Montana, Pueblo w stanie
Kolorado, docierając wreszcie w latach dwudziestych przez Newadę i stan Kolorado do
Kalifornii. Dzielnice tych właśnie miast w przyszłości okażą się bastionami potęgi mafii w
Nowym Świecie. Pierwszym centrum działalności mafii na terenie USA zostaje Nowy Orlean,
głównie ze względu na panujący w mieście klimat przyzwolenia dla korupcji oraz dzięki
stałemu połączeniu z Palermo.
Od roku 1920 szacuje się, że największa liczba przestępstw popełnianych jest na
terytorium Stanów Zjednoczonych przez Żydów, a następnie przez Włochów29. Większość
imigrantów pochodzących z tych dwóch nacji stanowiły osoby niewykształcone. Wprost
proporcjonalnie do liczby imigrantów tych narodowości przybywała liczba duchownych
obydwu wyznań. W przeciwieństwie do imigrantów pochodzących z krajów słowiańskich,
którzy na terenie Stanów Zjednoczonych wydawali gazety o charakterze politycznym,
patriotycznym w językach ojczystych, Włosi i Żydzi byli praktycznie pozbawieni własnej
prasy. Raport Departamentu Sprawiedliwości sporządzony na wniosek prezydenta stwierdzał,
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P. Bevilacqua, A. De Clementi E. Franzina: „Storia dell’Emigrazione Italiana”, Donzelli editore, Rzym, 2002, str. 96- 102
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że na 222 czasopisma o charakterze religijnym wydawanych na terenie Stanów
Zjednoczonych 35 było w języku jidysz, a 27 po włosku.
Włosi również o wiele częściej niż Irlandczycy i Polacy byli zaangażowani w budowę
kościołów oraz seminariów duchownych. Bardzo szybko więc wytworzył się wśród Włochów
podział na liberałów – bardziej otwartych na społeczeństwo w którym żyli, oraz
tradycjonalistów będących pod wpływem Kościoła katolickiego. Podział ten jednak nie
wykluczał przynależności do organizacji przestępczych.
Włoska imigracja na początku XIX wieku nie tworzyła jednej wspólnoty lecz szereg
małych społeczności zwalczających się wzajemnie (imigranci rekrutujący się z różnych
regionów; Włosi nie mieli poczucia wspólnoty narodowej). Okazywali oni również brak
tolerancji w stosunku do innych nacji. Codzienne były walki o honor pomiędzy Włochami
wywodzącymi się z różnych regionów Sycylii. Najbardziej „finezyjnym” sposobem
zadawania śmierci było zabójstwo z użyciem szpikulca do lodu30. Wadą tej metody była
konieczność zaangażowania w tym celu kilku osób, zaletą natomiast znikoma możliwość
wykrycia zabójstwa. Ofiara przytrzymywana była przez dwie osoby w taki sposób, aby się nie
wyrwała. Następnie trzecia osoba przez ucho wprowadzała szpikulec do mózgu, powodując
jego uszkodzenie i w konsekwencji zgon. Krwawienie było bardzo niewielkie, a wszelkie
ślady łatwe do ukrycia. Najczęściej koroner badający zwłoki stwierdzał, że śmierć nastąpiła w
wyniku wylewu. Prawdziwą przyczynę zgonu mogłaby ujawnić właściwie przeprowadzona
sekcja, lecz wówczas policja nie dysponowała odpowiednim sprzętem i ludźmi do jej
przeprowadzenia. Pierwsze morderstwo o charakterze mafijnym zostało odnotowane na
terenie USA w 1889 r. Neapolitańczyk Vincenzo Ottumuo zginął zastrzelony podczas gry w
karty. Policji nie udało się zatrzymać sprawców. W ciągu dwóch następnych lat w walkach o
kontrolę nad dzielnicami portowymi Nowego Orleanu śmierć poniosło przynajmniej 40.
członków Mafii i Camorry31.
Druga generacja Włochów osiadłych na terenie Stanów Zjednoczonych przestawiła się
na zupełnie inne wartości niż pokolenie przodków. Al Capone mówił o sobie „Nie jestem
Włochem, urodziłem się na Brooklynie”32. Cytat ten jest wyrazem istotnych zmian wartości w
mentalności „Italo-amerykanów”. Imigranci, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji
wywodzących się ze starego kontynentu, identyfikują się w 100% ze Stanami Zjednoczonymi.
Tradycji włoskiej produkowania własnego wina nie sprzyjała w tym okresie XVIII poprawka
do konstytucji amerykańskiej, która zakazywała produkcji, sprzedaży, transportu oraz
30
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dystrybucji napojów alkoholowych. W okresie tym pojawiła się silna rodzina Capone, której
boss Al Capone nosił tytuł króla bimbrowników lub Rockefellera kontrabandy. Szacuje się, że
większość Włochów, którzy w tym okresie uzyskali obywatelstwo amerykańskie parało się
działalnością przestępczą. Ta sytuacja spowodowana była niewątpliwie bliskimi związkami
polityki z przestępczością.
Stosunek Amerykanów do Włochów uległ zmianie po wybuchu drugiej wojny
światowej. Byli oni postrzegani jako szpiedzy sympatyzujący z reżimem faszystowskim.
Część spośród nich, by uniknąć represji po wypowiedzeniu wojny przez Włochy i Niemcy
Stanom Zjednoczonym 11 grudnia 1941 roku zadeklarowała wierność oraz oddanie
prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi. Około 600000 Włochów, którzy nie posiadali
obywatelstwa amerykańskiego potraktowanych zostało jako wrodzy obcy.
W roku 1942 Anthony Biddle (prokurator generalny USA) wydał orzeczenie o
ekstradycji Włochów nie posiadających obywatelstwa amerykańskiego. Ekstradycja była
prowadzona w sposób efektywny, tak że w obozach przejściowych do końca 1942 roku
przebywało jedynie 210. Włochów. Wielu z przymusowo przesiedlonych traciło życie na
froncie (przymusowo zostawali oni wysyłani na pierwszą linię frontu) lub byli ofiarami
chorób i głodu pozostając bez dachu nad głową na starym kontynencie. Za te represje
przesiedleni doczekali się zadośćuczynienia dopiero za prezydentury Billa Clintona.
Paradoksalnie wojna przyspieszyła proces naturalizacji Włochów w Stanach
Zjednoczonych – tych, którzy masowo zaciągali się do armii widząc w tym sposób na
uniknięcie ekstradycji.
Koniec wojny wraz z wprowadzeniem prawa GI BILL (prawo uchwalone przez
Kongres Stanów Zjednoczonych w 1944 r. dla żołnierzy, weteranów drugiej wojny
światowej), przyniósł nowe możliwości dla żołnierzy. Na jego mocy otrzymywali oni po
powrocie do kraju roczny żołd w formie zasiłku socjalnego, posiadali ułatwiony dostęp do
pożyczek hipotecznych oferowanych im na preferencyjnych warunkach. Ponadto dla
poprawienia poziomu edukacji uczelnie wyższe miały obowiązek przyjęcia weteranów bez
egzaminów oraz bez jakichkolwiek opłat oraz przysługiwało im wiele innych uprawnień.
Mieli oni po zwolnieniu z wojska zagwarantowaną pracę, łatwiejszy dostęp do szkolnictwa
wyższego oraz dogodne w spłacie kredyty na kupno domów. Prawo to wpłynęło również
pozytywnie na rozwój społeczności włoskiej osiadłej na terenie Stanów Zjednoczonych.
Masowa ekstradycja wstrzymała emigrację do Stanów Zjednoczonych na ponad dekadę. Brak
dopływu „świeżej krwi” do społeczności imigrantów włoskich, wpłynął na jej skostnienie.
Szacuje się, że po drugiej wojnie światowej do dnia dzisiejszego emigracja włoska do Stanów
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Zjednoczonych wyniosła około 1. miliona osób. Obecnie społeczność włoska na terenie USA
liczy około 10. milionów osób. Jedynie ok. 10% z pośród nich urodziło się poza USA,
pozostałe ok. 90% stanowi generacja urodzona i osiadła w nowej ojczyźnie.

2.2 - Tworzenie się włoskich organizacji przestępczych w USA
Analizując dokładnie historię przestępczości zorganizowanej na terenie Stanów
Zjednoczonych trzeba podkreślić, że organizacje przestępcze powstawały długo przed
przybyciem pierwszych Włochów do tego kraju. W XIX wieku działalnością przestępczą
parali się głównie Irlandczycy. Irlandzkie korzenie miała również (aż do lat 1880 -1890)
większość amerykańskich gangów ulicznych. Znane w tym okresie było określenie „irish
plague” (tłumaczenie autora: zaraza irlandzka)

będące wyrazem opinii publicznej

oskarżającej Irlandczyków o napady, rabunki, rozboje, okaleczenia, a nawet morderstwa.
W miarę bogacenia się imigrantów z Irlandii ich miejsce w zamkniętych
społecznościach zajmowali Włosi oraz Żydzi. Z czasem również ich gangi zostały wypierane z
ulic, przez organizacje przestępcze czarnoskórych oraz latynoskie. Można zaryzykować
stwierdzenie, że terytorialne organizacje przestępcze, liczące niewielu członków, w ówczesnej
rzeczywistości miały podłoże etniczne.
Działalności tej nie można jednak nazwać „przestępczością zorganizowaną” w
rozumieniu przestępczości, którą zajmuje się niniejsza praca. Do roku 1920 organizacje
przestępcze należy określać jedynie mianem gangów, które opanowały mniejsze lub większe
terytorium. Rok ten okazuje się przełomowy dla powstania organizacji przestępczych o
szerokim zasięgu. Boss brooklyńskiej Camorry Don Pellegrino Morano, zostaje skazany na
karę dożywotniego pozbawienia wolności za zlecenie zabójstwa Nicholasa Morello, bossa
mafii z Manhattanu. Po tym wydarzeniu dwie stosunkowo duże organizacje rozpadają się
pozostając bez przywództwa. Jednocześnie w życie weszła osiemnasta poprawka do
Konstytucji USA, zakazująca produkcji, sprzedaży, transportu oraz dystrybucji napojów
alkoholowych.
Niewątpliwie najbardziej znaną osobą kojarzoną z mafią amerykańską był Alphonse
Capone33. Nie był on Sycylijczykiem, ale pochodził on z rodziny imigrantów z Neapolu. W
młodym wieku wstąpił do gangu nastolatków zwanego James Street Gang. Tam poznał
Johnniego Torrio oraz Charlesa Luciano, znanego później pod pseudonimem „Lucky”
Luciano. W 1919 roku Capone przenosi się z Nowego Jorku do Chicago. W 1920 r. po
33
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udanym zamachu na Big Jima Colosimo razem z Torrio przejmuje kontrolę nad chicagowską
mafią. W tym samym roku organizacja przekształca się, nastawiając się głównie na przemyt,
produkcję i dystrybucję alkoholu; zyski pochodzące z prostytucji przestają odgrywać rolę w
organizacji. Rozpoczyna szybką ekspansję, wchłaniając lokalne współpracujące gangi oraz
niszcząc te, które nie zgodziły się na współpracę. W 1925 r. Al Capone przejmuje władzę nad
całą organizacją przestępczą działającą na terenie Chicago. U szczytu potęgi kierował on
przedsiębiorstwem, w którym działało ponad 1000 osób a tygodniowe obroty sięgały 300000.
dolarów. Wprowadził podział ponadklasowy zatrudniając poza Włochami: Żydów,
Irlandczyków, Polaków i Murzynów. Jednak potęga chicagowskiej mafii nie leżała w liczbie
członków, ale opierała się na korupcji. Capone mawiał: „Policja należy do mnie”; opłacał
policjantów oraz polityków. Łapówki były przeliczane w sposób proporcjonalny do
przydatności dla mafii. By zapewnić sobie przychylność środowiska starał się stworzyć swoją
organizację przestępczą jako „instytucję użyteczności publicznej”. Czerpał zyski jedynie z
tych procederów, które cieszyły się szerokim poparciem społecznym: handlu alkoholem,
hazardu i prostytucji. Dzięki temu Al Capone zaskarbił sobie przychylność ludności dzielnic,
w których działał. Pojawiał się ponadto na wielkich imprezach sportowych oraz brał udział w
wiecach charytatywnych. Organizacja przestępcza oparta była na bezgranicznym zaufaniu.
Przestępcy z najbliższego otoczenia Capone byli mu oddani, a w zamian mogli liczyć na jego
pełne poparcie. Organizację przestępczą34 po Capone w Chicago przejęli Anthony Joseph
„Tony” Accardo (aka. Joe Batters), Frank Nitti, Jake Guzik (aka. Greasy Thumb) i Paul Ricca
(aka. The Waiter). Organizacja ta określana była mianem „the Outfit” (Brygada - syndykat
przestępczy powstały w Chicago około roku 1910) Jest to jedna z organizacji przestępczych,
która sukcesywnie rozszerzając swoje terytorium przetrwała aż do dnia dzisiejszego. W jej
skład nie wchodzili wyłącznie Włosi; w swoje szeregi przyjmowała Irlandczyków, Żydów,
czarnoskórych oraz Japończyków. W syndykacie władzę sprawowali członkowie w zamian za
swoje zasługi dla organizacji, a nie z uwagi na pochodzenie etniczne - np. Jake Guzik –
pochodzenia żydowskiego, Ken Eto pochodzenia japońskiego oraz Murrey Humphreys
pochodzenia irlandzkiego. Po drugiej wojnie światowej organizacja została przejęta przez
Sama Giancanę (aka. Momo), który sprawował faktyczną kontrolę nad nią aż do swojego
aresztowania w 1965 r. Został on osadzony jedynie za obrazę sądu i skazany na rok
pozbawienia wolności. Wyznawał on zasadę, że organizacja przestępcza „musi działać jak
dobra firma”. W strukturach organizacji zostały wprowadzone hierarchiczność oraz podział
zadań. Miasto zostało podzielone na szereg regionów, a na czele każdego z nich stał „street
34
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boss” (szef ulicy). Każdy z tych ulicznych szefów był odpowiedzialny bezpośrednio przed
Giancaną. Obszary ich działalności były nadzorowane przez określoną ilość członków
organizacji przestępczej zwanych „crew member” (członek załogi). Organizacja przestępcza
nadal rozwijała działalność w zakresie: hazardu, lichwiarskich pożyczek oraz wymuszania
haraczy. Formy te znane były również w okresie działania tej organizacji przed II wojną
światową, teraz jednak doprowadzane były do perfekcji. W dziedzinie wymuszania haraczy
przestępcy zaczęli opanowywać i monopolizować całe dziedziny życia gospodarczego, bardzo
często przy pomocy podporządkowanych sobie związków zawodowych. W latach 50. i 60.
powszechną praktyką było wymuszanie haraczy od właścicieli restauracji przez członków
oddziału nr 450 Związku Zawodowego Barmanów, Kelnerów i Różnorodnych Pracowników.
Odmowa płacenia haraczu powiązana była z sankcjami gospodarczymi lub też po prostu z
zamachem bombowym, który wykluczał dalszą możliwość

prowadzenia działalności

gospodarczej.
W latach 60. po raz pierwszy odnotowano zainteresowanie organizacji przestępczych
legalnie działającymi przedsiębiorstwami. Powołana w 1961 r. komisja ustaliła, iż członkowie
syndykatu

chicagowskiego

byli

właścicielami

dużej

liczby

legalnie

działających

przedsiębiorstw. Nie był to jednak etap, w którym przedsiębiorstwa te traktowane by były jako
pralnie brudnych pieniędzy. Firma przetwórstwa mięsnego należąca do Josepha Siciliano
sprzedawała koninę jako wołowinę. W działalność tę zaangażowani byli urzędnicy
odpowiedzialni za kontrolę żywności.
Silna organizacja przestępcza nie przetrwa bez swoistej symbiozy z organami władzy.
Za czasów przywództwa Giancany związki te nie były tak silne oraz ostentacyjne jak za
czasów Ala Capone, gdzie decyzje w sprawach Chicago podejmowane były w posiadłości Ala
w Cicero jednak również nie były one niezauważalne. J.F. Kennedy wygrał wybory w stanie
Illinois dzięki poparciu Giancany. Anthony J. De Tolve kuzyn Giancany został w latach 50.
wybrany senatorem.
Po śmierci Giancany, znaczenie chicagowskiej organizacji stopniowo zaczęło słabnąć.
W latach 80. pojawiły się nowe gangi (czarnoskórych oraz latynosów). Kryzys powiększyło
aresztowanie w 1986 r. czołowych działaczy organizacji przestępczej w Chicago pod zarzutem
nielegalnego czerpania zysków z kasyn gry w Las Vegas. Na czele tej organizacji przestępczej
w 1986. r. stanął Joseph Ferriola. Zniósł on zakaz handlu narkotykami. Posunięcie to nie
przyczyniło się jednak do powiększenia się liczby członków w organizacji przestępczej.
Wręcz przeciwnie liczba ich stopniała do około 30. osób.
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Najsilniejszy odłam organizacji przestępczej powstał jednak w Nowym Jorku. Jej
„ojcem” założycielem oraz jedną z najbardziej wpływowych osób był Charles Luciano (aka.
Lucky). Urodził się on na Sycylii w 1897 r. jako Salvatore Lucania. Do Stanów przybył w
1906 r. i z powodu braku znajomości języka angielskiego zmieniono jego imię oraz nazwisko.
W 1916 r. został jednym z przywódców Five Points Gang. Jednak najsilniejszą organizację
przestępczą stworzył razem z Meyerem Lanskym, Frankiem Costellą oraz Joem Adonisem. W
organizacji działali również Dutch Schultz oraz Louis Lepke.
Luciano35 zakładając organizację przestępczą początkowo planował zlikwidować
Mafię wchodzącą w jej skład. Pod wpływem Lansky`ego jednak tego zaniechał. Mafia
przywiązana do tradycji pozwalała mu na lepszą kontrolę poczynań Włochów. Lansky mógł
liczyć także na pełne wsparcie w przypadku buntu przestępców pochodzenia żydowskiego
wchodzących w skład syndykatu.
W 1936 r. Luciano zostaje skazany na karę 50. lat pozbawienia wolności za
sutenerstwo. W 1946 r. zostaje on wprawdzie zwolniony za współpracę z wymiarem
sprawiedliwości i jednocześnie deportowany z kraju bez możliwości powrotu. W tym samym
roku przenosi się na Kubę, by nadal zarządzać organizacją. W latach 50. pod naciskiem rządu
USA Luciano deportowany do Włoch nadal trwale zarządza syndykatem. Zmarł w 1962 r. na
lotnisku w Neapolu.
Syndykat zmienia się w latach 50. pod wpływem Vito Genovese36, który w 1957 r.
usiłował zgładzić Franka Costellę (po zamachu Costello wycofuje się z działalności w
organizacji przestępczej). Po udanym zamachu na Alberta Anastasię, Genovese staje się
najsilniejszym przestępcą w syndykacie. Po raz pierwszy przekształca go w taki sposób, by
czerpał on korzyści z handlu narkotykami. Jego panowanie zakończyło się w 1959 r.
skazaniem na 15 lat więzienia za handel narkotykami. Proces ten stał się bardzo istotny,
ponieważ po raz pierwszy do skazania doszło w wyniku zeznań skruszonego Josepha
Valachiego. Po raz pierwszy też odkryto strukturę organizacji przestępczej: „na czele każdej
rodziny stał boss, który miał pod sobą zastępcę (underboss) oraz doradcę (consiliere).
Underboss kontaktował się z podlegającymi mu „oficerami” określanymi jako caporegimi,
którzy już bezpośrednio nadzorowali działalność tzw. żołnierzy oraz osób niebędących
zaprzysiężonymi członkami organizacji, ale współpracujących z nią stale lub czasowo37”. Na
terenie Nowego Jorku działało pięć głównych rodzin mafijnych. Najsilniejsze skupiska
działalności organizacji przestępczych o charakterze włoskim wymienia się w stanach: Nowy
35
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Jork, New Jersey, Illinois, Floryda, Luizjana, Newada, Michigan i Rhode Island. Nagonka
organów ścigania na organizacje przestępcze pochodzenia włoskiego spowodowała nasilenie
ksenofobii oraz akty rasizmu. Boss rodziny Colombo w 1970 r. założył organizację o nazwie
„Liga Praw Obywatelskich Amerykanów Włoskiego Pochodzenia” (Italian American Rights
League), której zadaniem było bronienie obywateli włoskiego pochodzenia przed
dyskryminacją ze strony organów ścigania (osiągnięciem tej organizacji było usunięcie
słownictwa „La Cosa Nostra” oraz „Mafia” z filmu „Ojciec chrzestny” F. Coppoli).
W latach 80. syndykat skupił się na nowym sposobie pobierania pożytków określanym
jako „labour and business racketering”. Polega on na tworzeniu monopolu, który opanowuje
związek zawodowy lub też poszczególne dziedziny gospodarki i przymusza podmioty
funkcjonujące na rynku do zatrudniania tylko członków związku lub korzystania z
pośrednictwa kontrolowanych firm. Rynek narkotykowy został opanowany wyłącznie przez
jedną z pięciu rodzin mafijnych. Były to rodzina Bonnano. Działalność ta oparta była na
współpracy z mafią sycylijską. Gaetano Badalamenti odpowiedzialny był za dostarczenie
towaru na obszar USA natomiast rodzina Bonnano za rozprowadzenie ich po terytorium USA.
W latach 1979-1984 rozprowadzała ok. 150 kg heroiny rocznie na terenie wschodnich i
środkowo-zachodnich stanów. Heroina rozprowadzana była za pomocą pizzerii. Według
szacunkowych obliczeń w okresie niecałych dwóch lat między 1980 a 1982 pośrednicy
finansowi mafii wyprali około 24,4 mln dolarów38, pochodzących z handlu sycylijską heroiną.
W 1985 r. zamordowany zostaje boss rodziny Gambino Paul Castellano. W chwili jego
śmierci, według szacunków FBI, rodzina mafijna liczyła ok. 500 członków podzielonych na
23 załogi (crews). Castellano przekwalifikował również organizację przestępczą w taki
sposób, by pasowała ona do „nowej ery”. Pod jego przewodnictwem rodzina Gambino,
podjęła aktywną działalność w takich gałęziach gospodarki jak handel odzieżą, transport
drogowy oraz przemysł budowlany. Legalna działalność nie przeszkadzała w prowadzeniu
interesów sprzecznych z prawem takich, jak: handel heroiną, udzielanie lichwiarskich
pożyczek, infiltracja i monopolizacja związków zawodowych, kradzieże samochodów
(wysyłanie ich nawet do Kuwejtu) oraz kradzieże papierów wartościowych.
Lata 80. są również trudnym okresem w historii mafii. Wzmożona aktywność organów
ścigania skutecznie eliminuje bossów rodzin mafijnych, jak np. aresztowanie w 1992 r. Johna
Gottiego. Rodziny włoskie wewnętrznie skłócone konkurowały ze sobą. Na przełomie lat 80. i
90. rodzina Gambino

konkurowała o przywództwo z rodziną Genovese.

W latach 90.

odnotowuje się pewną recesję działalności organizacji przestępczych. Jednak według danych
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FBI39 uzyskanych na początku obecnego XXI wieku liczba osób działających w amerykańsko
-włoskich organizacjach przestępczych sięga 2000 osób, skupionych w 25. rodzinach
mafijnych.

2.3 - Wielcy przywódcy
przestępczych w USA

italo-amerykańskich

organizacji

W historii USA zapisało się wielu przestępców; nie wszyscy z nich mieli pochodzenie
włoskie. Nie wszyscy działali w organizacji przestępczej zorganizowanej, opartej na metodach
charakterystycznych dla włoskich organizacji przestępczych. W dalszych rozdziałach mojej
pracy postaram się wymienić jedynie tych, którzy mieli istotny wpływ na kształtowanie oraz
przekształcanie organizacji przestępczych z elementem włoskim na terenie Stanów
Zjednoczonych.

Anthony Joseph Accardo40 (1906-1992)
Początkowo służył pod rozkazami Ala Capone jako zwykły żołnierz. Podczas
pierwszej kary pozbawienia wolności dla Ala Capone, został on wyznaczony jako jeden z
trzech - razem z J. Guzikiem oraz F. Nittim - sprawujących tymczasową władzę. W 1943 r., po
samobójczej śmierci Franka Nittiego, Accardo obejmuje pełnię władzy w Chicago. Dokonał
ekspansji terytorialnej organizacji poza samą metropolię chicagowską, rozszerzając obszar
działań na Kalifornię, Arizonę, Kolorado, Teksas i Nevadę oraz Florydę, Kubę i Bahamy.
Sprawował władzę współrządząc z Paulem Riccą, a po jego śmierci z Samem Giancaną, a
następnie z Joeyem Aiuppy’m. Pod koniec lat 70. Accardo przeszedł na emeryturę, jednak fala
aresztowań oraz procesów mafijnych w latach 80. zmusiła go do powrotu oraz wyznaczania
nowych osób na puste stanowiska. Accardo zmarł z przyczyn naturalnych w 1992 r. nie będąc
nigdy karany.

Joe Adonis (Doto)41 (1902-1972)
Urodzony w Montemarano we Włoszech 22 listopada 1902 r. przybył do USA jako
nielegalny imigrant zmieniając nazwisko na Adonis (w rzeczywistości nazywał się Doto). W
czasach prohibicji kierował najważniejszym gangiem przemytniczym na Manhattanie o
nazwie „Broadway Mob”, a pod koniec lat 20. przeniósł się razem z gangiem na Brooklyn.
39
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Około 1930 r. obejmuje kierownictwo nad syndykatem stając się jednocześnie jednym z
członków jego rady nadzorczej. Był też odpowiedzialny za rozstrzyganie konfliktów między
członkami organizacji przestępczych działających w ramach syndykatu. Po uchyleniu
prohibicji Adonis rozszerza działalność przestępczą o przemyt portowy na Brooklynie i w
New Jersey oraz nielegalny hazard. W 1944 r. przenosi organizację do New Jersey ze względu
na mniej restrykcyjne kontrole policyjne panujące w tym stanie. Aresztowany w 1951 r.
zostaje skazany na karę pozbawienia wolności na okres 2. lat. W 1956 r. z uwagi na złamanie
regulacji federalnych o zatajaniu pochodzenia oraz posiadaniu obywatelstwa innego państwa
zostaje deportowany do Włoch.

Alphonse Capone 42 (1889-1947)
Urodził się w 1899 r. w dzielnicy Williamsburg na Brooklynie jako czwarte z
dziewięciorga dzieci pary imigrantów przybyłych do Ameryki z Neapolu. Wydalony ze szkoły
za pobicie dyrektora wstąpił do pierwszego gangu James Street Gang. W wieku 26. lat zasila
szeregi Five Points Gang i początkowo działa jedynie jako zabójca gangu. Od początku blisko
zaprzyjaźnił się z Luciano. W roku 1920 zostaje zatrudniony przez Johna Torrio i likwiduje
Big Jima Colosimo. Po udanym zamachu duet Torrio - Capone prowadzi gwałtowną ekspansję
terytorialną. Mniejsze gangi były wchłaniane, lub likwidowane. W 1926 r. po wycofaniu się
Torrio z organizacji obejmuje pełnię władzy. Jako szef organizacji chicagowskiej postanowił
zmienić sposób działania organizacji oraz jej skład. Do organizacji przyjmowani byli nie tylko
Włosi ale również i ludzie innych narodowości. Sam Capone też pojawiał się w obecności
znanych polityków epoki oraz ludzi biznesu. W 1927 r. obsadza swojego protegowanego na
przewodniczącego Unione Siciliane (Unia Sycylijska – organizacja zrzeszająca najważniejsze
rodziny mafijne etnicznie włoskie).
Mimo prowadzonej polityki nie wyrzekł się przemocy jako elementu władzy. W 1929
r. Capone w noc św. Walentego zleca zabójstwo przywódców konkurencyjnego gangu Bugsa
Morana. Ludzie Capone przebrani za policjantów – nakazali siedmiu członkom
konkurencyjnego gangu ustawić się wzdłuż ściany garażu, po czym wszyscy zostali
rozstrzelani ogniem z karabinów. Masakra ta wywołała medialne trzęsienie ziemi. I staje się
jednocześnie początkiem końca „Wielkiego Ala”. Capone oddaje się w ręce policji i odbywa
karę pozbawienia wolności w wysokości 1. roku pod zarzutem nielegalnego posiadania broni
palnej. Jego kapitulacja unaoczniła przeciwnikom, że nie jest on niepokonany. W 1931 roku
został skazany na 11 lat pozbawienia wolności pod zarzutem oszustw podatkowych. Z uwagi
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na ciężki stan zdrowia został zwolniony w 1939 r. Zmarł w 1947 r. nigdy nie powracając do
pełni świadomości oraz do kontroli organizacji w Chicago.

Frank Costello43 (1891-1973)
Właściwie Francesco Castiglia urodził się jako szóste dziecko w rodzinie
zamieszkującej południową Kalabrię. Jako czterolatek emigruje do Stanów Zjednoczonych.
Mając lat 13 zmienia nazwisko na Costello. W początkowym okresie organizował napady
rabunkowe na przechodniów. W latach 20. założył pierwszy gang zajmujący się przemytem
alkoholu. W bardzo krótkim czasie udało mu się stworzyć sprawnie działającą siatkę, która
kupowała alkohol na Bahamach, statkami przewoziła go w pobliże Stanów Zjednoczonych,
tam przeładowywany był on na szybkie łodzie motorowe, a następnie wywożony
ciężarówkami w głąb kraju. W 1928 r. przekształca swoje interesy z czerpiących zysk z
prohibicji na hazard. Założył firmę Triangle Mint Company, która na terenie stanu Nowy Jork
opanowała rynek automatów do gry. W tym samym roku po śmierci Alberta Rothesteina
Costello przejmuje całą sferę zakładów bukmacherskich. W 1935 r. przenosi swoją działalność
hazardową do Nowego Orleanu (spowodowane jest to konfliktem z burmistrzem Nowego
Jorku Fiorello La Guardią). Złota passa trwa do 1943 r., w którym to ujawniono zakres
wpływów Franka Costello w Tammany Hall (policja społeczna NY) W latach 50. stanął przed
komisją Kefauvera. W 1952 r. został skazany na karę osiemnastu miesięcy pozbawienia
wolności za obrazę Senatu. W 1954 r. był ponownie skazany za niepłacenie podatków na 5 lat
pozbawienia wolności oraz karę pieniężną w wysokości 30000 dolarów. Zmarł w 1973 r.
zdegradowany do pozycji żołnierza mafii.

Carlo Gambino 44,45 (1902-1976)
Urodził się 24 sierpnia 1902 r. w Palermo. Jako nastolatek wstąpił na Sycylii do
organizacji przestępczej Dona Vita Cascio Ferro. Okazał się bardzo utalentowanym członkiem
ponieważ w wieku 20. lat osiągnął statut „uomo di honore”. W 1921 r. przybywa do Stanów
Zjednoczonych. W tym samym roku wstąpił do organizacji przestępczej Giuseppe
Masseriego. Podczas wojny Castelmarammese zdecydował się związać się z Luckym Luciano.
Mając 29 lat został capo, a w swojej bandzie miał takich ludzi jak m.in. Paul Castellano. Po
raz pierwszy został aresztowany w 1939 r. oraz skazany na 22 miesiące pozbawienia wolności
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i grzywnę w wysokości 2500. dolarów. W tym samym roku związał się z rodziną Anastasia.
Carlo Gambino był prawą ręką Alberta Anastasii. 14 listopada 1957 r. po zabójstwie Alberta
Anastasii staje się „capo famiglia”. Gambino od samego początku bardzo sprawnie kierował
rodziną. Mimo że uważał, iż głównym źródłem zarobkowym powinny być: rabunki, hazard
oraz wymuszenia, to zainteresował się również takimi dziedzinami jak budownictwo, giełda,
wywóz śmieci i transport samochodowy. Zrozumiał, że te nowe dziedziny były dużo bardziej
dochodowe od starych oraz nie były przedmiotem zainteresowania władz jako niekojarzone
dotychczas z organizacjami przestępczymi. Gambino przywiązywał ogromną wagę do
utrzymywania swoich interesów w tajemnicy. Uważał również, że tajemnicę można dochować
przez zacieśnianie związków dokonując odpowiedniego kojarzenia małżeństw. Tym sposobem
zacieśnił współpracę z rodziną Lucchese.
W latach 60. Gambino sprawował niemal pełną kontrolę nad nowojorskimi dokami. W
1962 r. po śmierci Luciano zostaje mianowany przewodniczącym komisji. Raport wydany
przez departament sprawiedliwości 13 lipca 1967 r. zatytułowany „La Cosa Nostra:
Komisja”46 stwierdza, że Gambino sprawuje kontrolę nad interesami mafii w Nowym Jorku
oraz stanach Connecticut, Maryland, New Jersey i Floryda. Z tego samego raportu
dowiadujemy się iż mafiosowi podlegało dwudziestu siedmiu szefów gangów. W ostatnich
latach życia po przejściu 3. zawałów serca mianował na swojego następcę Paula Castellano.
Zmarł 15 października 1976 r.

Vito Genovese (1897- 1969)47
Urodził się w Neapolu 2 listopada 1897 r. W 1913 roku wyemigrował za chlebem do
Stanów Zjednoczonych i osiadł w Nowym Jorku. Na początku prohibicji zaangażowany był w
przemyt oraz rozprowadzanie alkoholu na terenie Stanów Zjednoczonych. W latach 30.
zainwestował wszystkie pieniądze w zakup klubów nocnych. W tym samym okresie rozpoczął
pracę dla bossa Masseriego. Podczas wojny Castelmarammese przeszedł na stronę wroga i 15
kwietnia 1931 r. zastrzelił Masseriego. W 1937 r., z powodu nacisku ze strony Biura
Prokuratora Nowego Jorku, był zmuszony opuścić terytorium Stanów Zjednoczonych oraz
powrócić do Włoch. Podczas swojej zsyłki do Włoch, Genovese był początkowo
zaangażowany w handel narkotykami do Stanów Zjednoczonych. Po lądowaniu aliantów w
1944 r. został tłumaczem sztabu. W tym samym roku został aresztowany przez żandarmerię
wojskową pod zarzutem popełnienia przestępstw na ziemi włoskiej oraz zamordowania
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Bocciego w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec wojny został przetransportowany do Stanów
Zjednoczonych i osadzony w oczekiwaniu na proces. Z uwagi na brak wystarczających
dowodów sprawę umorzono.
Po wyjściu na wolność Genovese zaczął rozbudowywać imperium narkotykowe.
Jednak po naciskach ze strony Costello i Luciano przeniósł się na zyski czerpane z
działalności związków zawodowych, zakładów bukmacherskich, przeładunków w dokach,
firm budowlanych, rabunków, nocnych klubów, firm oczyszczania miasta, zakładów
gastronomicznych, przemysłu odzieżowego, obrotu alkoholem i papierosami w całym Nowym
Jorku. W 1957 r. Genovese postanawia przejąć pełnię władzy w Nowym Jorku i zleca zamach
na Costello. Po nieudanym przedsięwzięciu zwołuje obrady wszystkich rodzin mafijnych
Nowego Jorku obwołując się sam capo di tutti capi. Po otwartej wojnie z Costello oraz
Luciano pada ofiarą spisku i w 1959 r. zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności oraz
20000 dolarów grzywny. Umiera w 1969 r. na zawał serca w szpitalu Więzienia Federalnego
w Springfield w stanie Missouri.

Sam Giancana 48 (1908 – 1975)
Urodził się 24 maja 1908 roku w chicagowskiej „małej Italii”. Swoją karierę
przestępczą rozpoczął w gangu „The 42s” gdzie trudnił się kradzieżami samochodów oraz
rozbieraniem ich na części i sprzedawaniem. W wieku 17. lat został płatnym zabójcą Ala
Capone. W świecie przestępczym zyskiwał coraz większą reputację. W roku 1928 Giancana
likwiduje swojego pierwszego bossa na zlecenie Ala Capone i zapewnia sobie tym samym
względy nowego protektora. Po aresztowaniu Capone za przestępstwa podatkowe
przywództwo w organizacji przejął Ricca, który dokonał podziału władzy między Franka
Nittiego, Jake Guzika oraz Murreya Humphreysa. Giancana trafił pod władzę Anthoniego
Accardo. Pod kierownictwem nowego bossa rozkręca nową grę hazardową (ruletka). Za
zasługi zostanie nominowany na zastępcę Accardo. W szybkim czasie wprowadził nowe
sposoby zarabiania pieniędzy, jak gry hazardowe (np. bilard), oraz handel skradzioną
biżuterią. W 1946 r. przejął kontrolę nad Continental Press (siecią telegraficzną o zasięgu
krajowym). Sieć dostarczała informacji o wynikach gonitw, ale również o warunkach
atmosferycznych na torach, zmianach dżokejów i aktualnych faworytach. Za taką usługę
pobierana była opłata od każdego bukmachera w wysokości 100. dolarów dziennie. Przejęcie
Continental Press zapewniła Giancanie kontrolę nad każdą operacją bukmacherską w kraju.

48

L. Carter: „Najgroźniejsi gangsterzy w historii”, Muza S.A. , Warszawa, 2008, str. 88 - 101

38
Giancana rozszerzył swoją działalność również poza granice kraju otwierając kluby nocne na
terenie Kuby, Egiptu oraz Ameryki Południowej.
W 1955 r. Urząd Skarbowy oraz FBI skupiły swoją uwagę na Tonym Accardo oraz
Paulu Ricca, umożliwiając przejęcie całkowitej kontroli nad syndykatem Chicago Giancanie.
Kariera jego została nadszarpnięta przez komisję Mc Clellana z 1957 r., której celem było
zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Giancana został wezwany do złożenia zeznań
przed komisją w Waszyngtonie w 1959 r. Powołując się na piątą poprawkę odmówił
odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące jego związków z automatami do gier hazardowych
i prostytucją.
Giancana wiedział również, iż kluczem do sukcesu jest utrzymywanie bliskich
kontaktów z organami władzy. W roku 1960 zaangażował się w kampanię J.F. Kennedy’ego
brylował również wśród „śmietanki” takich sław jak: Frank Sammy Davis junior, Peter
Lawford, Natalie Wood oraz Frank Sinatra.
wspomnieniach Sama i Chucka Giancanów
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podczas planowanej inwazji w zatoce świń. Sam Giancana był zwolennikiem obalenia reżimu
Castro oraz przywrócenia porządku gen. Batisty.
Powołany przed komisję senacką w 1975 r. został zastrzelony przez nieznanego
sprawcę. Jego zabójstwo miało charakter mafijny. Zabójca oddał jeden strzał w głowę, jeden
w usta oraz pięć w szyję. Ten sposób zadawania śmierci był charakterystyczny przy
likwidowaniu świadków lub skruszonych przestępców godzących się zeznawać.

John Gotti50 (Teflonowy Don) (1940-2002)

Ryc. 12 - John Gotti (1940-2002)
Urodził się 27 października 1940 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Był piątym z
trzynaściorga dzieci. W wieku 12. lat przenosi się na wschodni Brooklyn gdzie razem z
braćmi wstępuje do lokalnego gangu. Jego błyskotliwa kariera rozpoczęła się od przemytu
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skradzionych rzeczy z lotniska Idlewild (później noszącego imię J.F. Kennedy’ego). W 1968
r. zostaje on złapany na gorącym uczynku przy próbie przemytu. Po wyjściu za kaucją zostaje
ponownie zatrzymany przez FBI za próbę przemytu papierosów o łącznej wartości $50000 i
skazany na 4 lata więzienia. Po odbyciu 3. lat kary został zwolniony za dobre sprawowanie, z
nakazem znalezienia uczciwej pracy. Bardzo szybko Gotti wraca do dawnego zajęcia
kontaktując się ze swoim capo Carmine Fatico. Szczęście bardzo szybko uśmiechnęło się do
Gottiego po tym jak Fatico zostaje skazany za udzielanie nielegalnych pożyczek. Przed
odbyciem kary ustanawia Gottiego capo (stopień lub stanowisko capo odpowiadało w wojsku
stopniom oficerskim i używane było razem z dodatkowym słowem określającym pozycję w
organizacji) odpowiedzialnym jedynie przed rodziną Gambino.
Cierpliwie pokonując kolejne szczeble kariery przestępczej został mianowany capo za
„dobrą robotę” na rzecz Carla Gambino. Gotti w 1978 r. został mianowany capo „doradczym”
i objął funkcję głównego asystenta Dellacroce (zastępca bossa rodziny Gambino Paula
Castellano). Sytuacja Gottiego uległa tymczasowemu pogorszeniu, gdy „capo della famiglia”
Castellano mianował na swojego asystenta bliskiego mu gangstera Thomasa Bilottiego.
Stanowisko to było równorzędne z pozycją, którą zajmował Gotti. Zostało jednocześnie
uzgodnione, że - w przypadku śmierci Dellacroce - Bilotti miał stać się nowym zastępcą
Castellano.
Gdyby zaś Castellano poszedł do więzienia Bilotti miał przejąć kontrolę nad rodziną.
W obydwu przypadkach Gotti znalazłby się na torze bocznym organizacji przestępczej. 2
grudnia 1985 r. zmarł Dellacroce. Dwa dni po jego śmierci Gotti, zorganizował skuteczny
zamach na Castellano i Bilottiego. Osiem dni później Gotti został wybrany na stanowisko
capo di tutti capi. W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez FBI, zgromadzonych
dowodów w postaci podsłuchów, oraz zeznań jego zastępcy Sammiego „The Bull” Gravano,
został on skazany w 1992 r. na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości
ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jednak nawet zza krat więzienia kierował organizacją
za pośrednictwem swojego syna. W podeszłym wieku, mimo zaawansowanej choroby wymiar
sprawiedliwości nie zezwolił mu na opuszczenie zakładu karnego o zaostrzonym rygorze.
Umiera na raka w 2002 roku.
W swojej działalności przestępczej odznaczał się on ogromną brutalnością (np.
morderstwo Johna Favro, który potrącił 12 - letniego syna Gottiego. Favro został porwany,
następnie poćwiartowany piłą spalinową, a jego ciało zostało umieszczone w zgniatarce na
wysypisku śmieci i przekształcone w metalowy blok o wymiarach 30 cm na 30 cm).
Jednocześnie dbał o swój wizerunek; Gotti szył garnitury na miarę oraz był zawsze w światle
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reflektorów. Był bossem nowego pokolenia, uważał że władze w organizacji przestępczej
powinni sprawować ludzie młodzi, którzy nawet w przypadku ewentualnej groźby odsiadki
nie szli na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, ponieważ zawsze po odbyciu kary mogli
wrócić do organizacji przestępczej.

Meyer Lansky (1902 -1983)51

Ryc. 13 - Meyer Lansky w 1958 r.
Właściwie Majer Suchowliński urodził się 4 lipca 1902 roku w Grodnie. W wieku 9.
lat razem z matką oraz bratem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączyli do
ojca, który osiadł na Manhattanie kilka lat wcześniej. W 1919. roku poznał Luciano oraz
Benjamina „Bugsy” Siegla. W latach dwudziestych ubiegłego wieku razem z Sieglem
utworzył Bug and Meyer Mob stanowiący jedną z najbardziej brutalnych grup przestępczych
Wschodniego Wybrzeża. Gang specjalizował się w płatnej protekcji, oraz kradzieży
transportów z bimbrem. W 1927 r. razem z Luciano i Sieglem przyłączają się do organizacji
Joego Masserii. Podczas wojny prowadzonej o sukcesję między Masserią i Maranzano razem
z Luciano i Sieglem przeszli na stronę przeciwnika, organizując zamach ma Masserię. W
zamian za tę przysługę Maranzano dał w swojej organizacji wysokie stanowiska Luciano,
Sieglowi oraz Lansky’emu. Maranzano po 6. miesiącach bycia capo di tutti capi został
zastrzelony przez ludzi Lanskiego. Był on de facto założycielem Unione Siciliane –
organizacji przestępczej skupiającej w ramach swojej działalności sześć największych rodzin
przestępczych działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie będąc Włochem, nie pełnił
w niej żadnej funkcji, faktycznie jednak stał się doradcą oraz zastępcą Luciana podczas jego
nieobecności. Był współzałożycielem Murder Inc. organizacji, zajmującej się jedynie
wykonywaniem wyroków. Z jego polecenia na czele tej organizacji stanął triumwirat Louis
Lepke, Albert Anastasia, Bugsy Siegel.
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Największe jednak zasługi dla organizacji zdobył Lansky budując szereg kasyn. Po
negocjacjach z dyktatorem Kuby Fulgencio Battistą zapewnił sobie całkowitą swobodę
działania na Kubie. Po dojściu Castro do władzy na Kubie, Lansky przeniósł interesy do kasyn
tworzonych na Karaibach, Bahamach i Haiti. Po zamachu na Siegla przejął również interesy w
Las Vegas na czele z hotelem Flamingo.
Jako geniusz matematyczny oraz „mózg kombinacji”, zyskał Lansky sławę człowieka,
który sprawował władzę nad imperium Luciano, gdy ten trafił do więzienia. Obracał
milionami, jednak pilnował, by część dochodów co miesiąc trafiała na konto Luciano. Przy
całym swoim zaangażowaniu w działalność przestępczą, pozostawał on całkowicie bezkarny.
Kartoteka Lansky`ego nie zawierała żadnych istotnych zarzutów aż do 1970 r., kiedy to po raz
pierwszy został oskarżony o przestępstwa podatkowe. W tym samym roku Lansky emigruje
do Izraela prosząc o azyl polityczny („Prawo powrotu” – automatyczna naturalizacja każdego,
kto mógł udowodnić, że miał żydowską matkę). Po długiej sądowej batalii i burzliwej debacie
publicznej, Lansky został zmuszony do opuszczenia Izraela w 1972 r. W 1973 r. po operacji
serca staje przed Sądem Federalnym w Miami oskarżony o oszustwa podatkowe. Z braku
jednak wystarczających dowodów zostaje uniewinniony w 1974 r. Jako szara eminencja
(Lansky nigdy nie miał stanowiska bossa) zachował swoje stanowisko aż do śmierci w 1983
r. Oszacowano również, że jego majątek w latach 80. wynosił około 400 milionów dolarów.
Meyer Lansky jest jednym z najsłabiej poznanych przywódców amerykańskiego syndykatu.
Wiadomo, że przyczynił się do powstania amerykańskiej przestępczości zorganizowanej we
współczesnej postaci. Nie chciał jednak tworzyć dynastii. Żonę oraz dzieci trzymał z dala od
brudnych interesów.

Charles „Lucky” Luciano (1897-1962)52

Ryc. 14 - Salvatore Lucania (Charles Luciano)
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Właściwie Salvatore Lucania. Urodził się 24 listopada 1897 r. w Lercara Friddi na
Sycylii, a zmarł 26 stycznia 1962 r. w Neapolu. W 1906 r. razem z rodzicami podczas fali
wielkiej emigracji przybył do Stanów Zjednoczonych. W tym też roku został pierwszy raz
aresztowany za kradzież sklepową. W 1907 r. założył swój pierwszy gang, który zajmował się
płatną protekcją (za pieniądze gwarantował bezpieczeństwo dzieci). W zamian za 2 centy
dziennie dzieci żydowskie nie były bite. Z tego okresu pochodzi również jego przyjaźń z
Meyerem Lanskym, którego poznał podczas jednej z bójek. W 1915 r. Luciano zostaje
aresztowany za handel heroiną oraz morfiną i skazany na karę 6. miesięcy pozbawienia
wolności. W 1916 r. wstępuje wraz z Meyerem Lanskym, Frankiem Costello i Bugsym
Sieglem do Five Points Gang.
W wieku 23. lat w 1920 r. został zauważony przez Giuseppe Masserię i przyłącza się
do największej rodziny przestępczej ówczesnych czasów. W tym też roku stał się osobistym
doradcą Masserii. Połączenie to było podyktowane zagrożeniem wrogim przejęciem przez
jedną z dwóch zwalczających się rodzin. (Masseria i Maranzano). W 1928 r. wybuchła
największa wojna pomiędzy organizacjami przestępczymi na terenie Stanów Zjednoczonych,
zwana Castellammarese. Trwała ona ponad dwa lata. W 1930 r. Maranzano uzyskał
nieznaczną przewagę. Luciano w 1931 r. zwabił do restauracji Masserię, w której został on
zastrzelony. Maranzano po zwycięstwie obwołał się „capo di tutti capi”. W dowód
wdzięczności za zasługi Luciano został nominowany na człowieka numer dwa organizacji.
Maranzano zdawał sobie jednak sprawę z ambicji Luciano i planował jego usunięcie zaraz po
zlikwidowaniu Capone. W celu wprowadzenia tych planów w życie wynajął płatnego zabójcę
Mad Dog Colla. Luciano przy pomocy Lansky’ego zorganizował zamach na Maranzanę
(czterech ludzi przebranych za policjantów wtargnęło do biura i dokonało egzekucji
Maranzany).
Luciano początkowo planował odstąpić od typowej struktury włoskiej organizacji
przestępczej. Jednak za namową Meyera Lansky’ego zachował ją, dokonał jednak dużych
zmian. Powołał do życia „syndykat” lub „komisję”, w której skład wchodzili capo wszystkich
rodzin przestępczych. Zniósł on instytucję „capo di tutti capi” (szef wszystkich szefów),
natomiast wprowadził elekcyjnego przewodniczącego, którego wybierali w głosowaniu
spośród siebie wszyscy capo. Luciano stał na czele rodziny Luciano, lepiej poznanej światu
jako rodzina Genovese. W 1931 r. został on powołany na stanowisko elekcyjnego
przewodniczącego i pozostał na nim u władzy, aż do swojej śmierci w 1962 r.
Po zajęciu stanowiska Luciano utworzył również specjalny oddział egzekucyjny,
składający się wyłącznie z płatnych zabójców, a ochrzczony przez prasę Murder Incorporated
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(lub Murder Inc.). Na jego czele stanął Albert Anastasia. Największą zaletą tej grupy była
ogromna mobilność przestępców. Płatny zabójca mógł przybyć do miasta, wykonać zlecenie,
a następnie wyjechać, nie pozostawiając żadnych śladów zbrodni. Statut Murder Inc. głosił, że
organizacja popełnia morderstwa wyłącznie z ważnych powodów związanych z działalnością
przestępczą i nie wolno jej atakować polityków, prokuratorów ani dziennikarzy.
W 1936 r. Luciano został skazany za sutenerstwo na 50 lat więzienia z możliwością
ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30. latach. W 1946 r. został jednak „ułaskawiony”
przez gubernatora stanu Nowy Jork Thomasa E. Deweya za „znaczący wkład w wysiłek
wojenny kraju” pod warunkiem deportacji do Włoch. Jeszcze w tym samym roku przedostał
się na Kubę. Po naciskach rządu USA na dyktatora Batistę odmówiono mu prawa pobytu na
terenie Kuby i zmuszono do powrotu do Włoch.
Pomimo ekstradycji Luciano nadal wydawał rozkazy swoim amerykańskim
podwładnym i inkasował regularne wypłaty dowożone przez specjalnych kurierów (m.in.
Virginia Hill). W 1957 r. po egzekucji Anastasii oraz ustąpieniu Costello, wpływy Luciano w
komisji zaczęły sukcesywnie maleć, jednak był wystarczająco silny by zniszczyć Genovese.
Pod koniec życia jego stosunki z Lanskym uległy rozluźnieniu. Luciano zarzucał Lansky’emu
niewłaściwe rozliczanie zysków z dochodów, które przynosiła organizacja. Zmarł na atak
serca na lotnisku w Neapolu w 1962 r.
Luciano był niewątpliwie najważniejszym włosko-amerykańskim gangsterem w całej
historii Stanów Zjednoczonych. Jego wpływ na strukturę i działalność świata przestępczego
znacznie przerósł osiągnięcia Ala Capone. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu współczesnej
amerykańskiej mafii, eliminując w 1931 r. ostatnich liczących się przywódców staromodnej
mafii sycylijskiej. Tak jak pisałem wcześniej przedstawiając sylwetkę Meyera Lansky’ego,
był założycielem syndykatu z organem sprawującym władzę „komisją”, która nadal stanowi
dominujący element amerykańskiej sceny przestępczej.

Benjamin „Bugsy” Siegel (1906-1947)53

Ryc. 15 - Benjamin „Bugsy” Siegel
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Urodził się na Brooklynie, w biednej żydowskiej rodzinie wywodzącej się z Latyczowa
położonego na Wołyniu. Był on niewątpliwie najmłodszym spośród wszystkich przywódców
mafii amerykańskiej. W wieku 14. lat miał już własny gang. Razem z Meyrem Lanskym - Bug
and Meyer Mob. Gang ten wynajmował swoich członków do realizacji różnych
niebezpiecznych zadań na zlecenie nowojorskich przemytników alkoholu.

Parał się on

również kradzieżami samochodów oraz drobnym hazardem (nielegalne loterie). W wieku 21.
lat nawiązał bliską współpracę z Luckym Luciano, Frankiem Costello, Joe Adonisem,
Albertem Anastasią, Tommym Lucchese oraz Vito Genovese.
Na swoim koncie miał liczne zabójstwa między innymi Giuseppe Masserii oraz później
Salvatore Maranzano. W 1932 r. został aresztowany pod zarzutem uprawiania hazardu oraz
nielegalnej produkcji alkoholu. Skazany został jednak jedynie na karę grzywny. W 1935 r.
zlikwidował, działając na rozkaz Luciano, Louisa „Pretty” Amberga oraz Josepha Amberga
rywali w udzielaniu lichwiarskich pożyczek.
W 1937 r. został oddelegowany do Kaliforni przez syndykat w celu rozbudowania
nielegalnego hazardu. Na początku lat czterdziestych „Bugsy” zaangażował się

budowę

największego kasyna w Las Vegas. W tym celu pożyczył od syndykatu kwotę $6000000.
Kasyno, mimo zapowiedzi ogromnych zysków, zaczęło przynosić straty. W 1946 r. podczas
konferencji mafii na Kubie został wydany wyrok skazujący na Siegla. Na rozkaz Meyera
Lansky’ego wyrok wykonał Frankie Carbo.
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Rozdział 3
Kryzys ekonomiczny w XIX w. jako podstawa fali
emigracji włoskiej do Argentyny
3.1 - Emigracja do Argentyny54

Ryc.16 - Port w Buenos Aires w 1853 r.
Historia emigracji włoskiej do Argentyny obejmuje długi okres – około 150 lat (z
pominięciem pionierskiego epizodu z XVIII w.). Szacuje się, że od końca lat trzydziestych
dziewiętnastego wieku do końca lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku przybyło do
Argentyny w różnych etapach około 3500000. Włochów. Emigracja początkowa w XVIII w.
obejmowała obywateli z północnych regionów Włoch, jednak ta w dwudziestym wieku
składała się prawie wyłącznie z emigrantów z południa Włoch. Największa ilość emigrantów
przybyła głównie z czterech regionów: Kalabria, Piemont, Sycylia oraz Lombardia. Badacz
emigracji włoskiej Cristoforo Negri stwierdza, że do roku 1864 r. liczba Włochów w
Argentynie była na tyle duża, że znajdowali oni zatrudnienie w każdym zawodzie. Duża liczba
imigrantów włoskich przyczyniła się do wzrostu ich znaczenia. Jednak proces integracji ze
społeczeństwem nie przebiegał płynnie lecz w sposób odmienny od zaobserwowanego w
Stanach Zjednoczonych. Obecność akcentów włoskich w Argentynie najlepiej obrazują słowa
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dr. Fernando Devoto (badacz imigracji włoskiej w Argentynie) „Prawie wszystko w
Argentynie może być połączone z Włochami, ale nie wiemy zbyt dobrze, co wygląda na
włoskie”. Statystyki wykazują, że procentowo Włosi w 1869 r. stanowili 4% populacji, w
1895 r. 12,5% populacji, w 1914 r. 12% a w 1960 roku 4.5%. Jak duża była to fala imigracji
może uświadomić dopiero porównanie. We Francji fala imigracji z Włoch nigdy nie
przekroczyła 1% populacji. W Stanach Zjednoczonych wynosiła ona w szczytowym okresie
2.5% populacji.
W początkowym okresie emigracja miała jedynie cel handlowy. W 1830 r. istniała
trwała współpraca handlowa między Argentyną a Genuą (region Liguria) w latach 1854-63
statystyki prowadzone przez urząd emigracyjny wskazują, że 65% emigrantów z Ligurii
wyznaczało sobie za kierunek emigracji Amerykę Południową w tym na pierwszym miejscu
Argentynę a na drugim Urugwaj. Motorem emigracyjnym były miejsca pracy powstałe po
wojnach wewnętrznych w Ameryce Południowej. Ponadto struktura kraju sprzyjała handlowi.
W przeciwieństwie do Urugwaju oraz Paragwaju, gdzie ludność skupiała się głównie wzdłuż
rzeki Negro, emigranci mieli do dyspozycji w Argentynie o wiele więcej miejsca (porównując
z innymi krajami Ameryki Południowej).
Włosi początkowo osiedlali się głównie w miastach portowych; i tak w 1855 r. w
Buenos Aires stanowili oni najbardziej liczną grupę przybyłą z Europy w liczbie
przekraczającej 100000 imigrantów, co w tamtym okresie stanowiło około 10% populacji
całego miasta55.
W 1854 r. na wzrost fali emigracji wpłynęła również decyzja rządu Argentyny, który
wprowadził koncepcję otwarcia państwa na imigrantów. Koncepcja ta była podyktowana
polityką „ucywilizowania barbarzyńskiej Argentyny”. W tym samym roku został powołany
specjalny organ pod nazwą Komisja do Spraw Imigracji. Finansowana była ona z budżetu
państwa, ale pełnię działalności osiągnęła dopiero w roku 1857. Jej podstawowym zadaniem
było zachęcenie imigrantów do osiedlania się na terenach niezurbanizowanych.
Taka polityka Argentyny spowodowała, że ruch emigracyjny objął całe Włochy.
Emigranci osiedlając się wybierali miasta, w których znajdowali się ich rodacy. W Buenos
Aires – populacja włoska wywodziła się głównie z Genui oraz regionu Ligurii. Włosi z
regionu Piemontu osiedlali się głównie w Santa Fe oraz Entre Rios. Atrakcyjność emigracji do
Argentyny była również po części spowodowana rozwojem gospodarczym, który kraj ten
przeżywał, a został osiągnięty dzięki postawieniu na eksport wełny.
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Stopniowo, z czasem, program emigracji nabierał na sile i rozwinął się na kilku
poziomach: krajowym, prowincjonalnym, oraz prywatnym. Stał się on podłożem dla
działalności organizacji przestępczych zajmujących się organizowaniem pracy niewolniczej.
Jednym z celów tego programu było sprowadzenie pracowników do budowy wielkiej sieci
komunikacji. Powstawało wiele firm, których celem było budowanie struktury kolejowej.
Praca ta odbywała się w bardzo trudnych warunkach, na co wpływały długie przestoje
spowodowane brakami w dostawach surowcowych, konflikty z ludnością autochtoniczną,
braki jedzenia oraz podstawowej struktury sanitarnej i ciągłe zmagania się z bardzo trudnym
klimatem.
Włosi, którzy emigrowali do Argentyny, nie byli podzieleni jedynie z racji
pochodzenia z określonych regionów Włoch, ale również politycznie. W 1852 r. przybywają
pierwsi zwolennicy Mazziniego oraz Garibaldiego. Grupy związane z opcją republikańską
osiedlają się w Montevideo, z czasem jednak emigrują również do Argentyny - do Buenos
Aires. Dzięki nim w Argentynie powstają pierwsze grupy pomocy dla Włochów, szkoły
włoskie oraz gazety (La Nazione Italiana). Dlatego też emigracja włoska w Argentynie, była
bardzo silna i dobrze zorganizowana w porównaniu nawet do tej w Stanach Zjednoczonych.
Koniec XIX wieku to czas światowego kryzysu ekonomicznego, który również uderzył
bardzo silnie w Argentynę. Liczba imigrantów z 26000 w roku 1873 spadła do 7000 w roku
1876. Mimo zwiększenia przywilejów dla imigrantów przybywających do Argentyny, fala
imigracji zatrzymała się do roku 1881.
W latach 1881 – 1914 do Argentyny przybywa drogą morską ponad 4200000 osób
(wszyscy podróżowali jako pasażerowie drugiej lub trzeciej klasy). W grupie tej blisko
2000000 stanowili Włosi. Najwięcej imigrantów przybyło do Argentyny w 1912 r. Na 320000
imigrantów 81000 pochodziło z Półwyspu Apenińskiego.
Mimo że fala emigracji w 1912 r. była niższa niż ta do Stanów Zjednoczonych, to
przewyższała jednak liczebnością emigrację do Brazylii oraz Kanady. Jej intensywność
zbliżona była do poziomu z minionego okresu. Wśród emigrantów dominowali młodzi
mężczyźni pochodzenia wiejskiego. Z uwagi na politykę imigracyjną Argentyny, trafiła do
niej największa liczba rodzin w porównaniu z emigracją światową (dotyczy to zarówno
emigrujących całymi rodzinami jak również dołączających do członków rodziny już będących
na emigracji). Argentyna zawdzięczała w dużej mierze swój rozwój ekonomiczny dobrej
polityce sprzyjającej imigrantom. Najlepszym dowodem na to są liczby. W 1872 r. ilość
imigrantów zatrudnionych w rolnictwie wynosiła 200000, a w roku 1888 liczba ta wzrosła już
do 1600000. Oczywiście rozwój ekonomiczny wymaga sprawnej sieci komunikacyjnej.
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Dlatego imigranci w Argentynie zatrudniani byli w tym okresie masowo przy budowie kolei.
Dalszy rozwój miast spowodował zapotrzebowanie również na inne grupy zawodowe jak:
lekarze, farmaceuci, muzycy, księża.
Przy tak dużej fali imigracji powstały bardzo duże różnice między ludnością
miejscową a napływową. Problem ten dał się zauważyć przy okazji zawierania małżeństw. W
latach 1880-1914 w Rosario około 82% mężczyzn i 89% kobiet wstępowała w związki
małżeńskie z Włochami. W Buenos Aires ten odsetek dla mężczyzn wynosił 62% a dla kobiet
86%, w Kordobie 70% dla obydwu płci.56
Włosi, którzy osiedli na terenie Argentyny, mimo swojej ogromnej liczby, nigdy nie
tworzyli dużych skupisk, lecz tylko małe społeczności, które najczęściej wywodziły się z
określonych miast lub regionów Włoch. Społeczności te tworzyły własne struktury władzy i
czuły się samowystarczalne. Powstawały organizacje (początkowo tylko o celach społecznych,
później przestępcze), które broniły Włochów oraz wymierzały im kary w przypadku, gdy
dopuścili się przestępstw sprzecznych z kodeksem społecznym. To chyba tłumaczy dlaczego
Włosi nie byli zainteresowani zrzeczeniem się obywatelstwa oraz podjęciem działalności
politycznej na terenie Ameryki Południowej.
Na początku XX wieku wybuchł konflikt, pomiędzy imigrantami z Włoch silnie
związanymi ze swoją ojczyzną (w większości byli to ludzie niewykształceni, sterowani przez
różne grupy polityczne), a ludnością miejscową. Konflikty dotyczyły dwóch podstawowych
zagadnień: identyfikacji narodowościowej oraz odmiennych tradycji społecznych dotyczących
rodziny oraz sposobu wychowywania dzieci.
Ogromnym problemem początku XX wieku była prostytucja oraz powstanie grup
przestępczych czerpiących zyski z nierządu. W 1902 r. rząd Argentyny wydaje prawo, które
ma efektywnie zapobiegać prostytucji oraz przestępczości zorganizowanej (w okresie tym
sądzono,
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obcokrajowców). Na jego podstawie rząd mógł wydalić z terytorium państwa każdego
obcokrajowca, uznanego za osobę „niebezpieczną”. Wydalenie takie nie wymagało rozprawy
przed sądem lecz jedynie decyzji urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przepisy te
zaowocowały wydaleniem z Argentyny wielu cudzoziemców związanych z organizacjami
przestępczymi ale również i tych, którzy nie mieli powiązań przestępczych oraz nie udzielali
się politycznie.

A. Rossi: "Il Ruolo delle donne nella criminalita organizzata in Argentina Universita degli Studi di Palermo Dipartimento si
Scienze Penalistiche e Criminologiche 2002, Palermo, str. 146-149"
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Prześladowania ludności włoskiej tłumaczone były przez działaczy argentyńskich
uprzywilejowaniem tej grupy etnicznej. Rząd Argentyny proponował wprowadzenie
ograniczeń w stosunku do imigrantów z Włoch oraz otworzenie się na nową imigrację z takich
państw jak Syria, Liban, Rosja oraz na ludność pochodzenia hebrajskiego. Deputowany z
tamtego okresu Carlos Saavedra Lamas był innego zdania i chciał zawrzeć porozumienie
pomiędzy Republiką Włoską a Argentyną zapewniające stały napływ imigrantów z tego kraju.
Chciał on na mocy umowy wprowadzić preferencje dotyczące przybyszy z Włoch.
Najbardziej oczekiwanymi byli Piemontczycy, następnie Włosi z północy kraju. Najmniej
chętnie przyjmowano imigrantów z południa Włoch57. Tendencja ta utrzymuje się aż do
rządów Perona (preferowani są imigranci z regionów na północ od Rzymu).
Obok tego ruchu, istniała tendencja do zwiększenia emigracji do Argentyny z
Hiszpanii, jako bliższej etnicznie. Ludność ta o wiele silniej integrowała się ze
społeczeństwem. Imigranci byli również o wiele bardziej skłonni osiedlać się na stałe i starać
się o obywatelstwo Argentyny. Dzień 12 października został ustanowiony w 1917 r. dniem
Kolumba i stał się świętem o charakterze nacjonalistycznym podkreślającym jedność
społeczności o hiszpańskich korzeniach.
Argentyna na początku wieku XX silnie oddziaływała na obywateli dzięki
wprowadzeniu w 1901 r. obowiązku służby wojskowej dla wszystkich mężczyzn oraz w 1912
r. obowiązku głosowania a także „edukacji patriotycznej” uczącej dzieci historii Argentyny,
geografii oraz języka hiszpańskiego. W praktyce, w wielu publicznych szkołach nie uczono w
języku hiszpańskim, lecz włoskim i używano podręczników do nauki historii i geografii
Włoch.
Statystyki pokazują
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jak poważną sprawą dla władz argentyńskich był problem

włoski. W 1914 r. przeprowadzono spis ludności, który wykazał, że Włosi stanowili 27,3%
całej populacji, podczas gdy imigranci włoscy wraz ze wszystkimi innymi imigrantami
stanowili 30% ogółu ludności. Około 36% całej społeczności włoskiej stanowili analfabeci, a
blisko 70% osiedlało się jedynie w miastach powyżej 2000 mieszkańców. Oszacowano, że w
Buenos Aires Włosi stanowili 20% populacji; podobnie było w Rosario i La Plata. W
prowincji Kordoba odsetek Włochów wynosił 61%, a w Santa Fe 51%. W regionach tych
ponad 46% wszystkich farm produkujących zboża było w rękach przedsiębiorców włoskich.
Włosi bronili się przed wszelkiego typu naciskami ze strony państwa przez tworzenie
organizacji lub związków. W Rosario np. działało około 7. grup, w skład których wchodzili
57
República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 1910, Tip. „El Comercio”, Buenos Aires,
1910, t. II, str. 95-110
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Włosi oraz 1. grupa, której członkami byli Hiszpanie. Grupy takie organizowały miejsca
zamieszkania dla pracowników oraz miejsca, gdzie mogli się spotykać ze sobą osoby w celu
wymiany doświadczeń zawodowych.
W tym okresie Argentyna rozdarta była pomiędzy dwa obozy: „proimigracyjny” oraz
„etniczny nacjonalistyczny”. Pierwszy sprzyjał nieograniczonej imigracji, natomiast drugi
domagał się wprowadzenia instrumentów prawnych ograniczających imigrację jedynie do
krajów hiszpańskojęzycznych. Stałe zapotrzebowanie na pracowników powodowało, że obóz
etniczny nacjonalistyczny miał stosunkowo mało zwolenników, a proponowane przez niego
ograniczenia prawne w stosunku do imigrantów nie zostały nigdy wprowadzone.
Rozwój

miast

skutecznie

rozładowywał

napięcia

międzyludzkie,

sprzyjając

jednocześnie utrzymywaniu się różnic społecznych między imigrantami różnych narodowości
jak Hiszpanie, Włosi, Francuzi oraz miejscową ludnością. Badania przeprowadzone na temat
stosunków społecznych imigracji nie są jednak z wielu powodów precyzyjne. Wydaje się
jednak, że w regionach kraju zamieszkałych przez niewielką liczbę imigrantów włoskich,
dochodziło do ich pełniejszej integracji z miejscową ludnością.
Główną różnicą między emigracją włoską do Stanów Zjednoczonych oraz tą do Argentyny
była jej organizacja. W Argentynie emigranci mieli silnych przywódców, osadzonych w
sprawnie działających komunach. Przywódcy ci posiadali powiązania ze światem politycznym
Argentyny i dzięki temu mogli zabezpieczać interesy Włochów. Dlatego też w Argentynie
przeciętny Włoch miał szansę na osiągnięcie pewnego statusu lub poziomu życia oraz mógł
rozwinąć działalność w wielu dziedzinach; mógł też kształcić swoje dzieci na poziomie
zbliżonym do tego w ojczyźnie. Tłumaczy to niechęć Włochów do nabywania obywatelstwa
Argentyny. W Stanach Zjednoczonych posiadanie obywatelstwa było warunkiem osiągnięcia
jakiegokolwiek sukcesu życiowego.
Po zakończeniu

II wojny światowej Włochy były krajem zniszczonym, na który

nałożono ogromne sankcje gospodarcze; panowała w nim bieda, głód oraz ogromne
bezrobocie. W Argentynie w 1945 r. do władzy dochodzi Juan Peron urodzony w 1895 r.
wojskowy oraz polityk. Państwo to, niezniszczone wojną, przeżywa boom gospodarczy i
otwiera się na ogromne rzesze imigrantów. 21 lutego 1947 r. zostaje podpisany traktat
emigracyjny pomiędzy Argentyną (reprezentowaną przez Adolfo Scilingo oraz Jose Silvę)
oraz Republiką Włoską (reprezentowaną przez ministra spraw zagranicznych Carlo Sforzę.
Na mocy tego traktatu rząd Argentyny utworzył we Włoszech jednostkę o nazwie DAIE
(Delegaciõn Argentina para la immigracion en Europa) Jednostka ta była odpowiedzialna za
selekcję oraz nadzorowanie przyszłych emigrantów wyruszających w swoją długą podróż do
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Argentyny. Emigrant nie płacił nic. Podróż była opłacana przez rząd włoski a - na mocy
porozumienia - ze strony rządu Argentyny emigrant otrzymywał po przybyciu do tego kraju
darmowy transport z portu do miejsca zakwaterowania, kwaterunek opłacony na 5 dni,
przydział pracy oraz podstawowe wyżywienie. Argentyna zgodziła się na sprawowanie opieki
przez ambasadora włoskiego nad emigrantami. Traktat ten obarczony licznymi wadami nie
zabezpieczał interesów emigrantów po upływie 5. dni. Nie dawał również gwarancji
zakwaterowania na dłuższy okres. Nie regulował również kwestii związanych z utratą pracy
przez emigranta. W 1948 r. został podpisany aneks częściowo rozwiązujący te problemy.
Jednak dopiero 25 czerwca 1952 r. udało się podpisać porozumienie, które w ostateczny
sposób definiowało politykę emigracyjną między dwoma państwami. W tym dniu został
podpisany w Rzymie traktat o nawiązaniu współpracy handlowej i finansowej. Obligował on
Włochy do zakupu do 1953 roku 300000 ton pszenicy oraz dodatkowych 500000 ton do roku
1958. W zamian Argentyna miała przyjąć 500000 włoskich emigrantów. Na mocy tego
traktatu utworzono w Argentynie urzędy imigracyjne. W Buenos Aires powstała specjalna
komisja zajmująca się rozwiązywaniem problemów związanych z imigracją włoską w
Argentynie (skład jej był w połowie włoski i w połowie argentyński).
Emigrację powojenną z Włoch do Argentyny można podzielić na dwa okresy.
Pierwszy przypada na lata 1900 – 1940.
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Ryc. 17 - Liczba imigrantów przybyłych do Argentyny z Włoch w latach 1900 - 194059
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52

Okres ten (patrz ryc.17) można podzielić na kilka etapów. Przypomina on krzywą
sinusoidalną, ukazującą wzrost oraz spadek fali emigracji włoskiej do Argentyny. Etap
emigracji przed pierwszą wojną światową był emigracją za chlebem.60 Między rokiem 1914 a
1918 nastąpił spadek związany z mobilizacją wojskową. Kolejny wzrost fali emigracji
włoskiej do Argentyny w latach 1923 – 1926 był spowodowany sytuacją polityczną –
dojściem do władzy Benito Mussoliniego oraz wprowadzeniem rządów faszystowskich.
Światowy kryzys lat trzydziestych poważnie odbił się na emigracji, z uwagi na czynniki
polityczne oraz mobilizację wojskową i w konsekwencji II wojnę światową spadła ona
praktycznie do zera.
Po II wojnie światowej emigracja znowu przybiera na sile. Między 1947 a 1951 r. rząd
Juana Perona deklaruje przyjęcie 500000 emigrantów z zaznaczeniem, że pierwszeństwo
miało zostać przyznane Włochom. Ostatnie badania wskazują, że w wyżej wymienionych
latach do Argentyny przybyło około 330000 Włochów. Stała się ona tym samym drugim w
kolejności, po Szwajcarii najchętniej wybieranym kierunkiem przez emigrantów. Ponadto
liczba ta stanowiła 24% całej emigracji z Włoch.
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Ryc. 18 - Emigracja z Włoch do Argentyny w latach 1946 – 1960 61
W latach 1952 – 1956 do Argentyny z Włoch przybyło dodatkowo 118000 z powodów
ekonomicznych lub w poszukiwaniu nowego, prostszego zajęcia. Najwięcej emigrantów z
Włoch do Argentyny wyjechało z: Kalabrii (około 45000 osób w latach 1951-1955),
Kampanii, Abruzji, Molise, Sycylii, Basilicaty. Była to więc emigracja z zupełnie innych
regionów niż przedwojenna (Veneto, Friuli, Wenecja). Zmienił się również charakter samej
emigracji ponieważ coraz częściej przybywali do Argentyny przedsiębiorcy oraz specjaliści.
60
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Obecnie na terenie Argentyny znajdują się zakłady FIAT-a, Olivetti, Eni, Cinzano jak również
jedna z większych fabryk Pirelli. Nowa emigracja w przeciwieństwie do przedwojennej
skupionej na farmach znajdujących się na prowincji, z uwagi na swój charakter preferuje duże
miasta (Buenos Aires). Najnowsze badania potwierdzają, że 73,3 % emigracji z lat 1945 –
1960 osiadło w Buenos Aires, a pozostałe 26,7 % zasiedliło inne miasta.
Od 1960 r. najbardziej liczni Kalabryjczycy zakładają różnego typu organizacje,
początkowo o charakterze lokalnym, mające jednak często powiązania ze starym
kontynentem. W organizacjach tych kultywowana jest kultura, kuchnia oraz tradycje regionu
Kalabrii.
Brak organizacji wywodzących się z innych regionów Włoch spowodowany był
wieloma czynnikami, jednak najbardziej znaczącym wydaje się być upadek monarchii
sabaudzkiej oraz powstanie republiki w wyniku referendum z dnia 2 czerwca 1946 r. Jedyną
organizacją, którą udało się utworzyć ponad podziałami był założony w Buenos Aires szpital
włoski, utworzony ku poprawie jakości życia Włochów.
Emigracja, z uwagi na poprawę warunków ekonomicznych we Włoszech, od połowy
lat 60. praktycznie zamiera i około 60% emigrantów powojennych wraca Włoch.

3.2 - Tworzenie się włoskich organizacji przestępczych
w Argentynie
Przestępczość zorganizowana w Argentynie jest związana z tym państwem prawie od
początku jego istnienia. Brak badań dotyczących początków tworzenia się przestępczości
zorganizowanej w tym kraju jest powodem trudności prześledzenia jej historii. Nawet obecnie
w Argentynie odpowiednie instytucje akademickie, jak również formacje policji nie zajmują
się tym fenomenem. Brak badań przyczynił się do niezdefiniowania przestępczości
zorganizowanej. Są dwa poglądy. Według pierwszego nie istnieją czyny, które mogłyby w
sposób jednoznaczny wskazywać na istnienie przestępczości zorganizowanej oraz łączenie
określonych przestępstw z tym fenomenem. Drugi - zupełnie przeciwnie - twierdzi, że każde
przestępstwo określonego typu, jak; wymuszenia, kradzieże, handel narkotykami, zabójstwa
powinny być przede wszystkim kojarzone z przestępczością zorganizowaną.62
Badania przeprowadzone przez Adrianę Rossi w Argentynie

63

w oparciu o „modus

operandi” organizacji przestępczych z terytorium Włoch, wskazały na pewną powtarzalność
czynów przestępczych charakterystycznych dla organizacji przestępczych. Najnowsze badania
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ukazują również „odciski macek” tych organizacji na władzy państwowej oraz ekonomii
państwa. Z uwagi na brak możliwości współpracy z odpowiednimi władzami, rezultaty tych
badań nie są jeszcze pełne. Brakuje metodologii koncentrującej się na przestępczości
zorganizowanej. Nie jest do końca również jasny „modus operandi” przestępców. Niechęć do
ekstradycji obywateli posiadających dwa obywatelstwa: Argentyny oraz Włoch dodatkowo
potęguje problem zwalczania przestępczości.
Adriana Rossi w swych badaniach koncentrowała się na latach 1980 - 2000, a więc nie
obejmują one początkowych dekad dwudziestego wieku. Obecnie wydaje się, że mafia zeszła
do podziemi ponieważ brakuje nazwisk kojarzonych z rodzinami przestępczymi. Organizacje,
które przetrwały do dnia dzisiejszego, oparte są na starych sycylijskich zasadach a ich
członkowie w większości to imigranci z Sycylii. Największym miastem silnie związanym z
mafią zwanym „Chicago Argentyny” było miasto Rosario znajdujące się na szlaku
handlowym z Kolumbią.

Ryc.19 - Szlak przemytniczy z Buenos Aires przez Rosario do Kolumbii
Pierwsze przestępstwo o charakterze mafijnym zostało popełnione w 1885 r. (brak jest
określenia jakie to było przestępstwo, został odnotowany jedynie fakt, że posiadało ono
znamiona przestępstwa dokonanego przez zorganizowaną grupę przestępczą) w Buenos Aires.
Od tego czasu postępuje rozwój pierwszej organizacji przestępczej pod nazwą „Mano Nera”
(Czarna Ręka). Rozwijała się ona w środowisku miejskim, w dzielnicy Buenos Aires,
nieopodal portu pod nazwą La Boca. Lokalizacja ta była nieprzypadkowa, ponieważ imigranci
z Włoch osiedlali się właśnie w tej dzielnicy zaraz po przybyciu do Argentyny. Początkowym
celem tej organizacji przestępczej było pomoc i opieka dla imigrantów pochodzących z
Włoch. Na początku XX wieku „Mano Nera” nie wykazywała cech organizacji przestępczej.
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Dopiero z czasem jej charakter uległ zmianie. Większość jej członków stanowili Sycylijczycy,
a najczęściej popełniane w ramach tej organizacji przestępstwa to: wymuszenia oraz płatna
protekcja. Wiele przestępstw było popełnianych z zemsty na innych członkach organizacji
przestępczych. Charakterystyczne dla tej organizacji były morderstwa jako kara za sprzeciw
wobec
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podporządkować się organizacji dostawała ostrzeżenie takie by nawet analfabeta mógł je
zrozumieć. Na drzwiach kreślony był czerwony krzyż lub profil diabła. Jeśli takie ostrzeżenie
nie przynosiło rezultatów podejmowane były inne, bardziej stanowcze środki.
Za czasów La Boca „Mano Nera” rozszerza swoją działalność na inne dzielnice miasta
opanowując rynek handlu warzyw i owoców. Bezsilność policji umożliwiła „Czarnej ręce”
ekspansję oraz zmianę siedziby w celu bardziej efektywnego zarządzania. Przenosi się ona do
prowincji Santa Fe. „Mano Nera” w sposób agresywny wkracza na inne rynki, głównie
rolnicze. Powszechne stają się rozboje dokonywane na innych imigrantach z Włoch, głównie z
regionu Piemontu.

Organizacja zostaje podzielona na dwie części: tę która zajmuje się

miastami oraz tę, która dostarcza produkcję ze wsi do miast. Organizacje te pozostawały
jednak w stałej współpracy, zachowując jednocześnie daleko posuniętą autonomię. Tak
rozrośnięta organizacja, jako podstawę założyła sobie zejście do podziemia. Bez zaznaczania
swojej obecności osiągnęła status podobny do „osoby prawnej”. Modus operandi w latach
1912-1922 uległ ogromnej zmianie. Z organizacji dokonującej stosunkowo niewiele czynów
zabronionych, popełnianych na ulicach rozwinęło się ogromne imperium, świetnie zarządzane,
operujące w dwóch najważniejszych prowincjach Argentyny.
Najbardziej aktywna była mafia w Santa Fe, a w szczególności w mieście Rosario. Jest
to miasto portowe położone nad rzeką Rio Parane. Ze względu na swoje położenie jest ono
jednym z ważniejszych ośrodków handlu zboża w Ameryce Południowej. Znajduje się w nim
największe skupisko ludności pochodzącej z Europy. Miasto bardzo szybko stało się
siedliskiem wszelkiego rodzaju czynów zabronionych. Kwitł w nim hazard oraz handel
narkotykami, które przemycano wraz z ładunkami zboża. Najsilniejszą grupą przestępczą w
tym regionie poza „Mano Nera” była „Zwi Migdal” organizacja złożona z Żydów
pochodzenia polskiego. Mnogość organizacji przestępczych oraz ich sposoby działania były
podobne do opisanej w poprzednich rozdziałach działalności organizacji przestępczych w
amerykańskim Chicago. Właśnie z tego powodu miasto uzyskało potoczną nazwę Chicago
Argentyny. W Rosario działały również organizacje przestępcze etnicznie hiszpańskie,
arabskie oraz tureckie. Rozrost mafii włoskiej (nazwa Mano Nera zanika w latach 20.
ubiegłego wieku) powoduje wchłonięcie innych grup etnicznych niewywodzących się z
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Włoch, w podobny sposób, jak dokonało się to w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w
Stanach Salvatore „Lucky” Luciano, osobą która, wykroczyła poza stereotypy włoskie był
Juan Galiffi zwany „Chicho Grande”
Ponad sto lat temu Argentyna była jednym z najbogatszych państw na świecie.
Obecnie po dekadach złego zarządzania oraz wielu krachach finansowych w kraju tym panuje
ogromna bieda (dane z roku 2003 wskazują że ponad 50% Argentyńczyków żyje w skrajnej
nędzy) oraz bezrobocie.64
Sytuacja ta przyczyniła się do tego, że od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
wykształca się w Argentynie nowy typ organizacji przestępczych, których trzon stanowią
Włosi. W przypadku Argentyny możemy mówić o organizacji przestępczej jako o fenomenie
na skalę państwową, ponieważ w jej działalność zaangażowani byli politycy, ustawodawcy
oraz wojsko. Jak głęboko sięgają macki ośmiornicy oddaje najlepiej skandal, który wybuchł w
Argentynie w 2001 r. Były prezydent Carlos Saul Menem został skazany na sześć miesięcy
aresztu domowego za nielegalny handel bronią z Ekwadorem oraz Chorwacją (na państwa te
w tych latach nałożone było embargo przez ONZ). Menem miał również konto założone w
banku w Montevideo (Urugwaj), na które spływały pieniądze ze sprzedaży broni. Menem
utrzymywał również kontakty z aresztowanym w 1997 r. Mario Fabbrocino (jeden z bossów
włoskiej Camorry) i zapewnił mu na 10 lat azyl polityczny. Sąd Najwyższy Argentyny z
niewyjaśnionych przyczyn uniewinnił Carlosa Saula Menema oraz oczyścił go ze wszystkich
zarzutów.
Argentyna jest wykorzystywana przez Camorrę oraz `Ndranghetę jako państwo
przeładunkowe dla przemytu kokainy oraz heroiny.
Początkowo heroina oraz kokaina były przerzucane do Argentyny przez granicę z
Boliwią (Salta i Jujuy) lub przez rzeczną granicę z Paragwajem. Istniał również przemyt drogą
lotniczą przy użyciu niewielkich samolotów lecących na bardzo niskiej wysokości. Od 26
marca 1991 r. przemytnicy zmienili sposoby działania w związku z utworzeniem
międzynarodowej organizacji wolnego handlu pod nazwą Mercosur. Tworzą ją Argentyna,
Brazylia, Paragwaj, Urugwaj oraz Wenezuela. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest
wzmocnienie współpracy gospodarczej i zniesienie barier handlowych. W traktacie
stanowiącym o wspólnocie państw istnieje zapis, że nie będą one kontrolować przesyłek
pochodzących z państw członkowskich, transportowanych tranzytem przez ich terytorium.
Zapis ten spowodował, że obecnie największa ilość narkotyków przemycana jest kontenerami
przez port kontenerowy Buenos Aires. Port ten stał się stacją przeładunkową dla narkotyków
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wyprodukowanych w Boliwii, Peru oraz Kolumbii. Towar ten następnie trafia do Stanów
Zjednoczonych lub do Europy przez Hiszpanię.
Kolejną dziedziną w której odnotowuje się wzmożoną aktywność organizacji
przestępczych w Argentynie, jest „pranie brudnych pieniędzy”. Według raportu z 2001 r.
wydanego przez Center for Transnational Crime and Corruption,65 pranie pieniędzy przez
państwa członkowskie Merconsur jest trudniejsze do wykrycia z uwagi na przesyłanie
pieniędzy przez szereg legalnych banków oraz przedsiębiorstw.
W 2000 r. została powołana Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD).
Organizacja ta została powołana do życia przez dziewięć krajów członkowskich: Argentynę,
Boliwię, Paragwaj, Peru oraz Urugwaj. Siedziba organizacji znajduje się w Argentynie i poza
Urugwajem jest ona jedynym państwem w którym organizacja ta odnosi sukcesy.
Argentyna pozostaje do dzisiaj w strefie zainteresowania `Ndranghety (z uwagi na
dużą emigrację z Kalabrii w latach sześćdziesiątych) oraz od lat dziewięćdziesiątych Camorry.
W 2006 r. po raz pierwszy udało się rozpracować siatkę narkotykową, która zajmowała się
przerzucaniem narkotyków z Argentyny, przez Hiszpanię do Włoch (Turyn, Mediolan).66

3.3 - Wielcy przywódcy mafii w Argentynie
Jak wspominałem powyżej, z uwagi na brak dokładnych badań oraz ogromną bliskość
organizacji przestępczych ze światem polityki, do opinii publicznej przedostały się jedynie
nieliczne nazwiska członków tych organizacji. Nie są one również tak bardzo znane światu jak
nazwiska wielkich „bossów” z Włoch lub Stanów Zjednoczonych. Jest wiele przyczyn
dlaczego te nazwiska nie przedostają się do wiadomości publicznej. Mamy tu do czynienia z
innym rodzajem działalności przestępczej, opierającej się obecnie głównie na przestępstwach
finansowych oraz korupcji. O aktualności tego problemu świadczą słowa doktora Ricardo
Monnera Sansa67 członka Asociazione Civile Anticorruzione dell’Argentina:„Tworzenie
prawa przeciwko korupcji w Argentynie, w sytuacji trudnej jest rzeczą głupią, obecnie
korupcja jest zwalczana bardzo dobrze w Argentynie bez żadnych aktów. W naszej historii
nigdy nie było wydarzeń tak ostrych i niebezpiecznych jak w Meksyku lub Włoszech, a to co
było w latach 1940 – 1950 nikogo nie interesuje. Ważne, że już jest dobrze. Moim zdaniem
rząd jest współwinny sytuacjom takim jak sieroty na ulicach, oraz biedzie w tym państwie.
Długo walczyłem o to, by było tu dobrze i mogę z pełną satysfakcją powiedzieć że tak jest”
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„Chicho Grande” 68

Ryc. 20 - Fotografia przedstawia Juana Galiffiego
A właściwie Juan Galiffi. Wiadomo na pewno, że urodził się na Sycylii i około roku
1900 wyemigrował do Argentyny. Początkowo działał w drobnych organizacjach
przestępczych zajmujących się zbieraniem haraczy w Bueanos Aires. Po tym jak został
wydany za nim list gończy, uciekł do Rosario. Tutaj osiadł na stałe tworząc własną
organizację przestępczą.
Wielki kryzys z roku 1928 wpłynął również na strukturę organizacji przestępczych w
Argentynie. Większość z nich działała na rynku handlu zboża oraz przemytu narkotyków. By
przetrwać w kryzysie musiały one ulec przekształceniom. Jeszcze w tym samym roku
„kopuła” (przyp. u Camorry stanowiła ciało kolegialne złożone z przywódców rodzin
organizacji przestępczej) przekazała pełnię władzy nad organizacją z regionu Santa Fe w ręce
Galiffiego. Organizacja podczas jego rządów rozszerzyła działalność o wymuszenia,
udzielanie pożyczek na procent, nielegalne zakłady, „ustawianie” gonitw konnych, jak
również fałszowanie pieniędzy. Wpływy Galiffiego w niedługim czasie wykroczyły poza
obszar Rosario i dotarły do Buenos Aires. Coraz chętniej emigranci włoscy przyłączali się do
organizacji, gdyż w zamian za bezwzględne posłuszeństwo mieli zapewniony godny byt dla
siebie i swoich rodzin.
Po przegranym konflikcie z największym rywalem „Chicho Chico”, Galiffi zostaje
wydalony przez Argentynę do Włoch, gdzie przebywa do końca życia.
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„Chicho Chico” 69
Nie był Włochem lecz Francuzem, którego ojciec był Algierczykiem a matka
Egipcjanką. Poza ksywą Chicho Chico znany był on również jako Al Ben Amar, w
rzeczywistości jednak nazywał się Francisco Marrone lub Morrone (z uwagi na zbyt skąpą
ilość materiałów właściwe jego nazwisko jest trudne do ustalenia). Wychował się w latach
dwudziestych we włoskiej dzielnicy Rosario. Tutaj też wstąpił do organizacji i piął się po jej
szczeblach w górę. Jako członek „kopuły” chciał by organizacja wprowadziła do swojej
działalności porwania dla okupów osób bogatych oraz wpływowych. Z uwagi na swoje
poglądy był traktowany przez Chicho Grande jako zagrożenie dla jego władzy oraz dla całej
organizacji przestępczej.
Po nieudanej próbie porwania Ariela Ayerza (syn jednego z najbardziej wpływowych
Argentyńczyków w owym czasie dr Abla Ayerza). Chicho Chico pozostaje w otwartym
konflikcie z Chicho Grande, który na niego wydaje wyrok. Konflikt kończy się dopiero w
momencie wydalenia Galiffiego na Sycylię. W 1937 r. Chicho Chico ginie w zamachu z ręki
Agaty Galiffi (córki Chicho Grande).

Agata Galiffi (Flor de la Maffia)70

Ryc. 21 - Rycina przedstawia Agatę Galiffi
Agata Galiffi urodziła się w 1916 r. w Bueanos Aires. W wieku 21. lat brała udział w
zamachu na „Chicho Chico” stając się najbardziej niebezpieczną kobietą w historii Argentyny.
Po ekstradycji jej ojca do Włoch przejęła stery organizacji przestępczej, jednocześnie
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przekształcając ją w taki sposób, by miała ona główne źródło dochodów w fałszowaniu
pieniędzy (zarówno monety państwowej jak i zagranicznych). Organizacja zajmowała się
również wprowadzaniem do obiegu fałszywych akcji spółek krajowych oraz zagranicznych.
Swoim zasięgiem obejmowała ta organizacja różne strefy Argentyny: Rosario, Buenos Aires
oraz Tucuman (gdzie znajdował się główny szlak przemytu akcji).
Została aresztowana 23 maja 1939 r. i skazana na karę 9. lat pozbawienia wolności. Po
jej odbyciu w oficjalnym komunikacie oznajmiła wycofanie się z drogi przestępczej.
Argentyna do dziś pozostaje pod wpływem organizacji przestępczych takich jak: La
Cosa Nostra, `Ndrangheta oraz Camorra. W 1997 r. został aresztowany w Buenos Aires pod
zarzutem handlu narkotykami Mario Fabbrocino, członek La Nuova Camorra Organizzata
oraz najbliższy przyjaciel jej założyciela Raffaele Cutolo. Jednak skuteczną walkę z
przestępczością zorganizowaną utrudnia przeświadczenie, że „mafia” w tym kraju nie istnieje.
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Rozdział 4
Kierunki emigracji włoskiej w XX i XXI wieku
Jeszcze kilkanaście lat temu można by było zgodzić się z przekonaniem Giovanniego
Falcone wyrażonym w jednym z jego ostatnich wywiadów i często przytaczanym, że: „Mafia
jest zjawiskiem ludzkim i jak wszystkie inne zjawiska ma swój początek, punkt szczytowy i
koniec”. Wtedy też emigracja włoska do krajów europejskich oraz poza granice Europy miała
podłoże jedynie ekonomiczne, polityczne, miłosne lub kulturo - poznawcze. Wielu ludzi
piastujących wysokie stanowiska państwowe, zgadzało się z takim rozumieniem przyczyn
emigracji. Przodował wśród nich J. Edgar Hoover pierwszy dyrektor FBI, który piastował
swój urząd nieprzerwanie od 1935 r. do maja 1972 r. Hoover pozwolił rozwinąć się w USA
organizacjom przestępczym nie doceniając zagrożenia, które ze sobą niosły. Pojawili się
następcy wielkich „bossów”; nowe organizacje przestępcze stały się jeszcze bardziej
bezwzględne niż te, na których się wzorowały. W latach osiemdziesiątych we Włoszech oraz
Stanach Zjednoczonych organizacje przestępcze o strukturach mafijnych stały się praktycznie
bezkarne, działając ponad prawem i wykorzystując do walki z prawem swoją największą siłę
„więzi rodzinne”. Mafia, Camorra, Sacra Corona Unita oraz `Ndrangheta zrozumiały, że aby
przetrwać muszą stać się organizacjami ponadpaństwowymi. Swoje siatki budowały w
krajach, do których napływali emigranci włoscy. W poniższym rozdziale postaram się opisać
sytuację w krajach najczęściej wybieranych przez późną emigrację włoską oraz powody, dla
których emigranci włoscy w nich właśnie się osiedlali. Spróbuję wykazać jak specyficzne
warunki panujące w krajach wybranych przez emigrantów, wpłynęły na charakter organizacji
przestępczych, które w nich powstały oraz na wizerunek ich członków. Postaram się też
udowodnić w jakim stopniu zmniejszająca się liczba ludności zdolnej do pracy we Włoszech
spowodowana emigracją, wpłynęła na wzmocnienie się organizacji przestępczych w tym
kraju. O tym jak poważny musiał być to problem świadczą statystyki. Oszacowano, że w
latach 1876 do 1988 Półwysep Apeniński opuściło jedynie w celach emigracyjnych 27
milionów Włochów. Państwa w rozdziale zostały uszeregowane według kilku kryteriów. Po
pierwsze ilości emigrantów włoskich napływających do kraju, po drugie liczebności
organizacji przestępczych działających na ich terenie a także liczba emigrantów pochodzenia
włoskiego wracających do Włoch.
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4.1 - Emigracja do Wenezueli71
Powodem emigracji jest najczęściej poszukiwanie lepszych warunków pracy i nowych
możliwości zarobkowania. Największa fala emigracji do Wenezueli przypada na lata 60-te i
70-te ubiegłego wieku, a początki jej sięgają 1888. r., kiedy to w tym kraju zniesiono
niewolnictwo. Wenezuela otworzyła się na emigrację na szerszą skalę dopiero w połowie
ubiegłego stulecia. W 1958 r. w wyniku powstania, obalony został dyktator Marcos Pérez
Jiménez. Gospodarka Wenezueli potrzebowała ekspertów w dziedzinie nowych technologii,
szczególnie dotyczących wydobycia ropy naftowej, której złoża znajdują się na jej terenie.
Emigracja włoska do Wenezueli trwała aż do lat 90-tych ubiegłego wieku. Nie była tak liczna
jak do Kanady lub Australii, a emigranci pochodzili głównie z kilku regionów Włoch: Abruzji,
Kampanii, Puglii oraz Sycylii. Większość emigrantów stanowili wieśniacy i zubożali
mieszczanie.
Rok

Wyjeżdżający Wracający do
z Włoch

Włoch

1961

5.097

6.576

1962

3.211
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Rok

Wyjeżdżający Wracający do
z Włoch

Włoch

1976

1.350

1.356

2.246

1977

1.323

1.630

2.162

2.057

1978

1.323

1.513

1964

2.264

2.033

1979

1.290

1.912

1965

2.143

1.220

1980

1.115

2.085

1966

1.347

739

1981

1.192

1.919

1967

1.276

865

1982

1.502

1.955

1968

673

894

1983

1.124

1.784

1969

1.959

1.847

1984

930

1.434

1970

1.536

2.017

1985

890

1.252

1971

1.407

1.878

1986

723

1.062

1972

1.237

2.223

1987

600

1.074

1973

936

1.820

1988

568

925

1974

1.013

1.748

Suma:

41.085

49.747

1975

894

1.683

Ryc.22 - Przedstawia stosunek ilościowy osób wyjeżdżających do Wenezueli z Włoch w
stosunku do osób wracających do Włoch z Wenezueli72
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Powyższa tabela ukazuje tymczasowość włoskiej emigracji. Tabela odzwierciedla
również sytuację polityczną Włoch. Lata 80-te i początek lat 90-tych to okres działalności
sędziego Falcone, która przyczyniła się do spadku aktywności organizacji przestępczych oraz
poprawę warunków ekonomicznych, co wyraźnie obniżyło falę emigracji.
Ogromnym atutem Wenezueli jako celu emigracji włoskiej jest jej położenie nad
Oceanem Atlantyckim. Ułatwia to dotarcie do tego kraju drogą morską z portów Sycylii oraz
Neapolu tym bardziej, że kontrola w portach Wenezueli nie była dostatecznie restrykcyjna.
Polityka tego państwa w stosunku do t.zw. emigracji tymczasowej była systematycznie
łagodzona. Emigrację tę stanowiły osoby wyjeżdżające z Włoch na okres nie przekraczający
1. roku i w tym celu starające się o wizy turystyczne lub zezwalające na pracę.
Poniższy wykres przedstawia stosunek liczby osób starających się o wizę do
Wenezueli na czas określony, do liczby osób, które wizy nie otrzymały. Jak widać liczba osób
wyjeżdżających z Włoch do Wenezueli utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie.
Jednocześnie spada liczba osób, które spotykają się z odmową otrzymania wizy wyjazdowej
do tego państwa.

Ryc.23 - Liczba odrzuconych wniosków wizowych do Wenezueli w latach 1961 – 1989 73
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4.2 - Emigracja do Australii74

Ryc.24 - Przedstawia emigrantów włoskich w Australii
Włosi emigrujący do Australii stanowią największą etniczną grupę przybyłą z Europy
niebędącą pochodzenia angielskiego. Obecnie szacuje się, że na terenie Australii żyje 250000
imigrantów z Włoch urodzonych na starym kontynencie.75
Pierwsi imigranci z Włoch zaczęli napływać do Australii w ostatniej dekadzie
dziewiętnastego wieku. Wcześniejszą imigrację stanowili wygnańcy z kraju, księża, artyści,
muzycy oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Początkowo imigracja była nieliczna i ilość
Włochów w stanie Nowa Południowa Walia stanowiła jedynie 0,066 % całej populacji oraz
0,10 % stanów Victoria i Queensland.
W 1891 r. Korona Brytyjska wydała prawo o nazwie „White Australia” (Wybielmy
Australię - prawo obowiązywało formalnie aż do roku 1976). Zgodnie z tym prawem
przesiedlano ludność kolorową ze stanów zarezerwowanych wyłącznie dla białych. Polityka ta
objęła stany południowe, a ludność włoską potraktowano początkowo jako nie w pełni białą i
zmuszano do osiedlania się na terytoriach północnej Australii. Polityka Australii broniącej się
przed napływem kolorowych imigrantów (z Japonii i Chin) w latach 1901-1973, polegała na
wprowadzeniu preferencji wobec krajów „starej Europy”
Szczególnie dobrze rozwija się włoska społeczność w stanie Queensland. Imigracja
włoska w tym stanie była wyjątkowo liczna z uwagi na znajdujące się na jego terenie pokłady
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złota i zapotrzebowanie na pracę górników w kopalniach tego kruszcu. W stanie Queensland
były również plantacje trzciny cukrowej.
Prawdziwy „boom” emigracji Włoskiej do Australii spowodowało kilka czynników.
Pierwszym z nich była ogromna bieda panująca we Włoszech w początkach dziewiętnastego
wieku oraz nieukształtowana państwowość włoska, która nie była w stanie zapewnić swoim
obywatelom pracy oraz pomocy socjalnej.
Kolejnym powodem wybierania przez włoską emigrację kierunku przez Kanał Sueski
do Australii, było zaostrzenie polityki imigracyjnej w Stanach Zjednoczonych. Do pierwszej
wojny światowej liczba imigrantów włoskich w Australii osiągnęła 2000000 osób.
Fala emigracji włoskiej do Australii zaczęła się w latach 20. ubiegłego wieku.
Światowy kryzys spowodował wprowadzenie nowych praw dotyczących emigracji w
faszystowskich Włoszech (emigrować mogli jedynie najmłodsi i nieżonaci synowie rodzin
wielodzietnych). Równocześnie tak przyjazna emigrantom Australia wprowadza ograniczenia
ilościowe w stosunku do nowo przyjmowanych obywateli.
Ograniczenia wprowadzone we Włoszech przez faszystowski parlament stały się
przyczyną dużej dysproporcji dotyczącej płci osób emigrujących. Przeważającą ilość stanowią
mężczyźni. Przyczyniło się to do sytuacji, że społeczność włoska na terenie Australii, pomimo
ciągłego napływu nowych emigrantów nie tworzyła zamkniętych enklaw.
Emigracja trwała nawet podczas II wojny światowej. Do Australii zesłano 18000
jeńców wojennych z frontu afrykańskiego, którzy po zakończeniu wojny otrzymali
pozwolenie na osiedlenie się na tym kontynencie. Do lat 50-tych emigracja włoska do
Australii ponownie się nasiliła. Liczba nowo osiedlonych imigrantów przewyższyła
dziesięciokrotnie liczbę włoskich imigrantów już zamieszkujących Australię.
Szacuje się, że liczba imigrantów włoskich z pierwszego i drugiego pokolenia stanowi
obecnie około 500000 osób. Imigracja włoska stopniowo zmniejszała się od początku lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie jest ustabilizowana i stanowi integralną część
społeczeństwa Australii.
Aktywność organizacji przestępczych na terenie Australii mogą potwierdzić dane
statystyczne zgromadzone w latach siedemdziesiątych76. Odnotowały one 289000 imigrantów
włoskich nieurodzonych w Australii. Z tej liczby jedynie 160000 posiadało stałą pracę,
natomiast pozostali utrzymywali się z nieznanych źródeł.
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4.3 - Emigracja do Brazylii77
Emigracja włoska do Brazylii przebiegała etapami. Pierwsza jej fala miała miejsce w
1820 r. i była bardzo niewielka - według urzędowych statystyk wynosiła jedynie 1692. osoby.
Nasilenie emigracji do Brazylii miało miejsce w 1908 r. Na 2656177 imigrantów, 1227049
osób stanowili Włosi
Włosi

1.277.049

Turcy-Arabowie

14.961

Portugalczycy

672.213

Anglicy

12.177

Hiszpanie

303.508

Szwajcarzy

9.528

Niemcy

96.006

Belgowie

3.803

Austriacy

62.209

Szwedzi

3.799

Rosjanie

60.374

Inni

170.298

Francuzi

20.261
Ryc. 25 – Pokazuje emigrację do Brazylii78

Brazylia stała się jednym z najczęściej wybieranych celów emigracji dla Włochów.
Przyczyną jej atrakcyjności stał się fakt uzyskania przez Brazylię niepodległości w 1825 r. i
uniezależnienia się od Portugalii. Kraj ten, pogrążony w biedzie, potrzebował taniej siły
roboczej. Praca imigrantów miała być m.in. sposobem na rozwiązanie tego problemu,
pozwalającym na ruszenie z miejsca zacofanej gospodarki. Wprowadzono nowe struktury,
niezbędne dla rozwoju tego kraju, ułatwiające zaistnienie na arenie międzynarodowej. W 1870
r. Włosi utworzyli Izbę Handlową w Rio de Janeiro. Ówczesna sytuacja polityczna Brazylii –
wewnętrzna wojna o zniesienie niewolnictwa, przyczyniła się również do zwiększenia fali
imigracyjnej. Wojna ta została zakończona dekretem z dn. 1 maja 1888 r., który oficjalnie
zniósł niewolnictwo w Brazylii. Wielcy właściciele ziemscy poszukiwali rąk do pracy,
wykorzystując napływających imigrantów. Zachętą do imigracji było również gwarantowane
pośrednio przez Izbę Handlową rozwiązanie polegające na przyznaniu prawa do zwrotu
kosztów przeprawy morskiej do portów Santos, Rio de Janeiro i Porto Alegre dla przybyszów
z Europy. Zapewniano im również zakwaterowanie i utrzymanie do momentu, w którym sami
byli w stanie utrzymać się ze swej pracy oraz transport z miejsca zamieszkania do miejsca
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pracy. Zachęcająca do imigracji była również możliwość uzyskania za odpowiednio długą
pracę gruntu od 15. do 60. hektarów z tymczasowym miejscem zamieszkania oraz niewielką
pensją na urządzenie się. Zasiedlany grunt obciążany był hipoteką, którą mogli spłacać
ratalnie. Te wszystkie udogodnienia oraz obietnice spowodowały istny boom emigracji
włoskiej do Brazylii. Do 1881 r. imigracja włoska w Brazylii liczyła jedynie 82000 ludzi i
była ona mniejsza od tej osiadłej w Argentynie. Jednak po 1881 r. liczba imigrantów włoskich
rosła średnio o 10000 osób rocznie i w 1901 r. osiągnęła stan 1100000 osób.
W 1902 r. imigranci włoscy stanowili już 52% całej emigracji do Brazylii. Imigranci z
Włoch osiedlali się głównie w stanach centralnych, bogatych w plantacje kawy. W 1861 r.
produkcja kawy w Brazylii wynosiła 3770000 worków rocznie (jeden worek ważył około 60.
kg). W 1901 r. produkcja wynosiła odpowiednio 15000000 worków kawy rocznie w tym
3145000 worków kawy pochodziło z Stato di Minas Gerais a 11000000 ze Stato di S. Paolo
kontrolowanym w 100 % przez Włochów, a jednocześnie pensje pracownicze były o połowę
niższe w stanach centralnych opanowanych przez „kapitał” włoski.
W okresie międzywojennym fala imigracji włoskiej zmniejszyła się (w latach 1921 –
1940 wynosiła jedynie 88000 osób)79 aby ponownie wzrosnąć po wojnie (w roku 1960
wynosiła 111000 osób). Nowa imigracja natrafiała na duże trudności związane z brakiem
organizacji zatrudnienia. Na skutek światowego kryzysu doszło do bankructwa agencji
pośredniczących w znajdywaniu pracy. Rzesze niezatrudnionych imigrantów pozostawiono
własnemu losowi.
Problemem były też tarcia między ludnością napływową a osiadłą. Doszło do
wyraźnego podziału wśród imigrantów włoskich na tych, którzy separowali się od miejscowej
ludności oraz tych, którzy się z nią integrowali, tworząc własne dialekty oraz posyłając dzieci
do szkół brazylijskich.
Ci Włosi, którzy tworzyli silną społeczność, koncentrowali się już nie na podziałach,
które miały miejsce na starym kontynencie, lecz na zachowaniu „czystości etnicznej”.
Podtrzymywali oni tradycje wyniesione z kraju ojczystego (włoskie święta, włoskie jedzenie)
oraz tworzyli enklawy, nie integrując się z miejscową ludnością (w Rio de Janeiro
zamieszkiwali teren znajdujący się nieopodal portu). Enklawy te były zorganizowane w
sposób pozwalający kontrolować jej członków. W epoce rodzącego się faszyzmu, zaostrzono
dbałość o czystość etniczną. Ludność włoska poczuła swą przynależność do wyższej rasy,
która miała odtworzyć Imperium Rzymskie. Zadaniem imigrantów było wspieranie faszyzmu
w Europie poprzez możliwie częste wysyłanie transportów do Włoch. Utworzono specjalną
79
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agencję „Opera nazionale dopolavoro”, która zatrudniała Włochów po godzinach pracy przy
załadunku statków płynących do Włoch.
Część imigrantów zamieszkiwała terytorium w głębi Brazylii i utrzymywała się z pracy
na roli. Ponieważ większość instytucji włoskich znajdowała się w znacznej odległości od
miejsc ich zamieszkania, integrowali się oni z ludnością miejscową. Nie tracili jednak
poczucia tożsamości - przykładem jest wydawanie gazety o nazwie „Fanfulla” (jest to nazwa
klubu sportowego wywodzącego się z Lodi), o nakładzie 15000 egzemplarzy – drugiej co do
wielkości nakładu w Brazylii. Ponadto w Brazylii działała oraz działają włoskie rozgłośnie
radiowe nadające muzykę włoską jak również audycje w języku portugalskim.
Wśród samych Włochów istniały również liczne konflikty. Powodowała je wielość
podziałów: na monarchistów i republikanów, konserwatywnych i postępowych, laików i
kleryków, współpracujących z rządem Brazylii oraz patriotów. W okresie między pierwszą i
drugą wojną światową Włosi dodatkowo podzielili się na faszystów i antyfaszystów.
Konflikty te były skutecznie zaostrzane przez Rzym, który traktował emigrantów nadal jako
obywateli włoskich, którzy mieli prawa ale i obowiązki wynikające z obywatelstwa – mogli
oni głosować ale również mieli płacić podatki.
Do szkół dostarczano dla dzieci włoskich emigrantów specjalny rodzaj książek do
nauczania geografii Półwyspu Apenińskiego, historii Włoch oraz o obowiązkach
patriotycznych wobec włoskiej ojczyzny. W szkołach działały również partie polityczne, które
miały powiązania z tymi na starym kontynencie. Wszystkie te działania naruszały
ustanowione w Brazylii prawa dotyczące imigrantów.
W latach 30-tych ubiegłego wieku rząd Getulio Vargasa zdelegalizował wszystkie
działające na terenie Brazylii partie polityczne o charakterze nacjonalistycznym, mające
powiązania z innymi państwami (wyjątek stanowiły Stany Zjednoczone, które utrzymały
swoje przywileje w zamian za pomoc ekonomiczną).
Wraz z wielką falą imigracji włoskiej, doszło również do imigracji organizacji
przestępczych. Jednak organizacje te nie rozwijały się w tym kraju aż do początków
dwudziestego wieku. Początkowo ich działanie polegało na organizowaniu grup ludzi
przybywających

z

kontynentu

i

tworzeniu

dla

nich

miejsc

pracy

w

Brazylii.

Rozpowszechniały się takie zjawiska jak handel żywym towarem, prostytucja oraz
początkowo na niewielką skalę handel narkotykami.
Działalność przestępczą na skalę międzynarodową ukazuje historia Tomassa Buscetty.
Zmuszony do emigracji do Brazylii po pierwszej wojnie klanów we Włoszech, działał na
wielu płaszczyznach. Działalność przestępczą zorganizował w ten sposób, że Cosa Nostra
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europejska zapewniała napływ ludzi do Brazylii oraz transport heroiny do Europy. On sam,
dzięki kontraktom z amerykańską Cosa Nostrą, wprowadził na rynek ogromne ilości heroiny.
Upłynniana była ona w pizzeriach, na terenie Stanów Zjednoczonych. Fakt ten został
ujawniony przez kontrolę przeprowadzoną przez DEA w połowie lat 80- tych80

4.4 - Emigracja do Niemiec81
KRAJE
Turcy
Jugosłowianie
Włosi
Grecy
Polacy
Chorwaci
Austriacy
Bośnia i Hercegowina
Portugalczycy
Hiszpanie
Irańczycy
Amerykanie
Brytyjczycy
Holendrzy
Francuzi
Inni
SUMA
z UE

1985
1401,9
591,1
531,3
280,6
104,8
0,0
172,5
0,0
77,0
152,8
51,3
85,7
88,1
108,4
74,8
658,7
4378,9
1539,0

1990
1694,6
662,7
552,4
320,2
242,0
0,0
183,2
0,0
85,5
135,5
135,5
92,2
92,7
111,7
85,1
988,3
5342,6
1632,6

1995
2014,3
797,7
586,1
358,5
276,7
185,1
184,5
316,0
125,1
132,3
107,0
108,4
112,5
113,1
99,1
1656,5
7173,9
1811,7

1999
2053,6
737,2
615,9
364,4
291,7
214,0
186,1
167,7
132,6
129,9
116,4
112,0
110,8
110,5
107,2
1893,7
7343,7
1856,0

Z KOBIETAMI

1867,4

2330,7

2459,84

3331,74

Kobiety
1999
939,9
322,9
248,5
164,1
140,3
104,0
84,0
81,2
56,5
61,6
47,3
47,8
45,7
50,8
57,6
879,5
3331,7
822,5

Ryc.26 - Liczba obcokrajowców w RFN według narodowości w latach 1985-1999 82
Podczas ogólnoniemieckiego spisu ludności przeprowadzonego w dniu 31 grudnia
1999 r. oszacowano, że na terenie tego kraju znajduje się 7346000 obcokrajowców, z tej
liczby 1856000 osób stanowią obywatele Unii Europejskiej a około 616000 to osoby
włoskiego pochodzenia. Szczególny jest fakt nasilenia emigracji z Włoch do Niemiec.83
W okresie, w którym poprawiła się sytuacja gospodarcza kraju oraz odnotowano
ogromny napływ ludności na teren Niemiec. Powyższa tabela ukazuje liczbowo emigrację do
Niemiec w latach 1985 – 1999. Jak widać Włosi mieszkający na terenie Niemiec w 1985 r.
liczyli 531000 osób. Ich liczba stopniowo powiększyła się o około 20000 osób do roku 1990
oraz o kolejne 34000 osób do roku 1995 i o 30000 osób w roku 1999.
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Wspominając o ludności włoskiej mieszkającej poza terytorium kraju należy wymienić
dwie grupy. Pierwszą stanowi ludność napływowa, która jest nowym typem emigracji i
najczęściej zamieszkuje terytorium państwa obcego przez krótki czas. Drugą grupę stanowią
Włosi zamieszkujący terytorium państwa obcego przez szereg lat i są zorganizowani w
społeczność dbającą o zachowanie swoich korzeni etnicznych. W ciągu ostatnich trzydziestu
lat liczba włoskiej emigracji napływowej, przebywającej okresowo na terytorium Niemiec w
porównaniu do tych osiadłych na stałe oraz posiadających obywatelstwo niemieckie,
drastycznie wzrosła. Tym samym liczba emigrantów pochodzenia włoskiego na terenie
Niemiec nie tylko stała się jedną z większych włoskich emigracji na świecie, ale również
jedną z większych mniejszości na terenie tego kraju.
Historycznie, emigracja włoska do Niemiec rozpoczęła się już w XVIII w. i
początkowo dotyczyła głównie rzemieślników - cieśli i stolarzy. Później dołączyli do nich
między innymi sprzedawcy owoców, jednak emigracja ta pochodziła z regionu Lombardii
(północne Włochy)
Po wygranej wojnie z Francją Napoleona III, Niemcy stały się potęgą handlową i
ekonomiczną. Tym samym stały się dla Włochów „Nowym Światem” znajdującym się w
zasięgu kilku dni jazdy konnej. W latach 1840 – 1890 emigracja włoska do Niemiec osiągnęła
prawie milion osób. Stała się ona jeszcze liczniejsza po wybudowaniu pierwszej linii
kolejowej łączącej Włochy z Europą przez przełęcz św. Gotarda. Tuż przed wybuchem
pierwszej wojny światowej zatrudnionych było legalnie przez kolej niemiecką do budowy linii
kolejowych ponad 175000 Włochów. Inne dziedziny, w których pracowali Włosi, to przemysł
wydobywczy - węgla kamiennego, marmuru oraz alabastru. Okres pierwszej wojny światowej
przyczynił się do drastycznego spadku liczebności emigracji włoskiej na teren Niemiec.
Włoscy imigranci pochodzili wszak z wrogiego państwa. Większość ludności włoskiej
wyemigrowała za ocean. Jej liczba zmniejszała się stale i w 1925 r. wynosiła 25000.84 W
1933. r. liczba ta - stale się zmniejszając - osiąga 22470 w 1936 r., a w okresie panowania
nazizmu spada do 7597 osób. Po zawarciu sojuszu między Niemcami a Włochami, liczba osób
włoskiego pochodzenia pozostających na terenie Niemiec rośnie i w marcu 1938 r. osiąga
liczbę 10100 osób. Po drugiej wojnie światowej odnotowujemy ponowny wzrost napływu
ludności włoskiej do Niemiec, spowodowany brakiem na rynku niemieckim rąk do pracy.
Jednak dopiero zawarty w 1956 r. traktat rzymski spowodował masową emigrację włoską do
Niemiec. W połowie lat pięćdziesiątych Szwajcaria i Niemcy stały się głównym kierunkiem
emigracji z Włoch.
84
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Struktury przestępcze na terenie Niemiec, założone przez Włochów są trwałe i świetnie
zorganizowane85, a dzięki systemowi konspiracji sprawcy pozostają w ukryciu, a więc skala
przestępczości jest niebywale trudna do oszacowania. W Niemczech wyspecjalizowane grupy
przestępcze są wszechobecne, a oznacza to, że mogą one działać prawie we wszystkich
rodzajach przestępczości. Organizacje przestępcze na terenie Niemiec zajmują się głównie:
handlem narkotykami, przestępstwami przeciwko prawu własności, kradzieżami i przemytem
samochodów, włamaniami, napadami rabunkowymi, włamaniami do kas pancernych,
fałszowaniem pieniędzy, wprowadzeniem nielegalnie zdobytych pieniędzy do legalnego
obiegu. Stwierdzono że około 4,6 % osób kierujących zorganizowanymi grupami
przestępczymi na terytorium Republiki Federalnej Niemiec stanowią Włosi.

4.5 - Emigracja do Francji86
Włoska emigracja do Francji trwała od zawsze. Język włoski wywodzi się z tej samej
grupy języków romańskich, a historia obydwu państw ukazuje silne wpływy francuskie na
Półwyspie Apenińskim. Do dnia dzisiejszego w niektórych regionach Włoch, obecne są
francuskie nazwy miejscowości, a ludność mówi dialektami zbliżonymi do języka
francuskiego. Spowodowane to było tym, że wielu Francuzów osiedlało się w południowych
regionach Włoch traktując je jak kolonię. Po zjednoczeniu Włoch 17 marca 1861 r. zaczęli oni
wracać masowo do Francji87. Emigracja włoska do Francji wzrosła w latach 1880 - 1965
osiągając swoje apogeum w latach okresu międzywojennego 1916-1935. Początkowo ten
kierunek emigracji był rzadko przez Włochów wybierany, ponieważ większość emigrantów
kierowała się w Europie do Niemiec i Szwajcarii. Stopniowo jednak stał się on w okresie
międzywojennym pierwszym kierunkiem emigracji włoskiej w Europie i trzecim po Stanach
Zjednoczonych i Argentynie na świecie. Szacuje się, że liczba Włochów, którzy przybyli do
Francji w latach 1919 – 1931 rosła odpowiednio ze 100000 w roku 1919, 150000 w roku
1920, 420000 w roku 1921, 760000 w roku 1926 i osiągnęła liczbę 880000 w roku 1931.
Włosi stali się tym samym jedną trzecią całej imigracji do Francji. Byli oni dwukrotnie
bardziej liczni niż imigranci z Polski, trzykrotnie bardziej liczni niż Hiszpanie oraz
czterokrotnie bardziej liczni niż Belgowie. Emigrację włoską we Francji po dojściu do władzy
we Włoszech faszystów zasiliła również inteligencja włoska. Prawo francuskie - bardzo
liberalne - pozwalało na swobodę zgromadzeń.
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Francja ze swoją liberalną polityką stała się jedynym państwem, w którym nie
powstała silna włoska społeczność. Już w 1930 r. 63% wszystkich małżeństw zawieranych
przez Włochów była mieszana. Przeszkodą jednak stawał się rasizm i dyskryminacja
Włochów. W latach 1881- 1893 odnotowano 30 zabójstw Włochów na tle rasistowskim. W
szkołach podstawowych przeważającą część stanowili jedynie Francuzi. Włosi dopuszczani
byli do edukacji katolickiej oraz sportowej (piłka nożna, gra w butelkę). Jednocześnie
Francuzi traktowali nowo przybyłych jako społeczność agresywną i taką, która nie stosuje
żadnych środków higieny osobistej. Statystyki prowadzone przez Francuzów stwierdzały w
1936 r. że około 10% wszystkich przedsiębiorców włoskich zachowuje się w sposób trudny do
tolerowania. Liczna emigracja włoska po 1934 r. zaczęła w szybkim tempie topnieć. Reżim
faszystowski wykorzystał kryzys ogólnoświatowy do prowadzenia zbrojeń. We Włoszech
powstały nowe miejsca pracy, a wojna prowadzoną z Etiopią stała się przyczyną drugiego
naboru do wojska. W latach 1939-1941, po zajęciu Francji przez nazistowskie Niemcy, do
Włoch wróciło 160000 osób. Mussolini w odezwie do Włochów zamieszkujących Francję
nazwał ich „piątą kolumną” i wezwał do odbudowy Imperium Rzymskiego. Do końca 1945 r.
liczba Włochów zamieszkujących terytorium Francji wynosiła jedynie 18000 (większość
stanowiły osoby z rodzin mieszanych).
Liczba Włochów we Francji tylko nieznacznie wzrosła po drugiej wojnie światowej.
Polityka Francji nastawiona była bardziej na integrację z najbliższymi sąsiadami, którymi dla
niej stali się Szwajcarzy i Belgowie niż - jak to określono - z Niemcami i Włochami. W
mentalności Francuzów Włochy kojarzone są przede wszystkim z turystyką, a ich obywatele
ze sportem piłkarskim i prymitywnymi zachowaniami.88 Nastawienie takie nie poprawiło
sytuacji imigracji włoskiej we Francji i stało się przyczyną spadku zainteresowania Włochów
tym kierunkiem emigracji. Obecnie rozpatrywana jest ona jedynie w dwóch aspektach:
historycznym (imigracja włoska od lat osiadła we Francji) i w niewielkim procencie
zarobkowym.
Włoskie organizacje przestępcze na terenie Francji przeżywały ogromny rozkwit w
okresie międzywojennym. Parały się one głównie działaniem w zakresie płatnej protekcji.
Obecnie Francja jest traktowana przez włoskie organizacje przestępcze jako kraj
przeładunkowy lub pośrednik w procederze prania brudnych pieniędzy. Stereotyp brudnego i
biednego Włocha zakorzeniony w mentalności francuskiej, bardzo skutecznie uniemożliwia
powstanie jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji przestępczej z udziałem Włochów na
terenie Francji.
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4.6 - Emigracja do Kanady89
Italianizacja Kanady przez emigrantów włoskich przebiegała w dwóch okresach.
Pierwszy trwał od końca osiemnastego wieku do drugiej wojny światowej, drugi rozpoczął się
po jej zakończeniu.
Pierwszy rzut emigracji włoskiej nie był emigracją z wyboru. Żołnierze włoscy
walczący w armii napoleońskiej, po klęsce Napoleona siłą zostali wcieleni do armii brytyjskiej
i wysłani do tłumienia rozruchów w prowincji Quebec. Ci, którzy przeżyli i osiedli w
Kanadzie zajęli się głównie działalnością handlową w rejonie Montrealu. Tam też powstała
pierwsza włoska społeczność, a w 1870 r. powstała pierwsza spółka z kapitałem zakładowym
włoskim. Właściwa fala emigracji stanowiła 6854. ludzi, którzy przybyli do Kanady w roku
1901. Emigracja do Kanady była alternatywnym kierunkiem dla emigracji do Stanów
Zjednoczonych. Przed II wojną światową emigracja włoska do Kanady nasiliła się w latach
dwudziestych. Budowa sieci kolejowej w Kanadzie oraz prace sezonowe organizowane przez
rząd kanadyjski przyczyniły się do zapotrzebowania na siłę roboczą w tym kraju. Prace
sezonowe organizowane były na zlecenie rządu kanadyjskiego przez imigrantów włoskich
określanych mianem (padroni). Werbowali oni Włochów głównie z terytorium Stanów
Zjednoczonych (z regionu Nowego Jorku, Bostonu, Filadelfii i Chicago) lub z lokalnej
społeczności. Emigracja Włoska do Kanady była jedynie w niewielkim stopniu polityczna. Jej
większość to emigracja za chlebem lub emigracja czasowa z innych powodów. Po utworzeniu
rządów faszystowskich we Włoszech emigranci włoscy starali się zbudować odpowiednią
formę reprezentacji kraju na obczyźnie. Po przystąpieniu Włoch do Osi, a Kanady - jako
części Imperium Brytyjskiego - do Aliantów, emigracja włoska w Kanadzie i Włochy znalazły
się po dwóch stronach barykady. Włosi na terenie Kanady byli traktowani jako „niemi
obcokrajowcy” lub „niebezpieczne podmioty”. Zaowocowało to w dobie faszyzmu
wycofaniem się Włochów z życia publicznego i ich zejściem do podziemia.
Po drugiej wojnie światowej bardzo zniszczone Włochy były krajem, w którym
brakowało wszystkiego. Przemysł ciężki, nastawiony przed wojną na produkcję wojskową i
przez to pochłaniający rzesze pracowników, praktycznie stanął, pozbawiając tym samym
licznych Włochów pracy. Z drugiej strony Włochy były krajem, w którym istniał ogromny
potencjał rąk do pracy..
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Kanada, jako jeden z pierwszych krajów po zakończeniu II wojny światowej otworzyła
rynek dla Włochów. Jej polityka imigracyjna nastawiona na zachęcenie imigrantów do
przybycia, była bardzo atrakcyjna. Atrakcyjność ta polegała na tym, że wydawano bardzo
dużo wiz, a każda osoba posiadająca członka rodziny mieszkającego w Kanadzie i
posiadającego jej obywatelstwo, miała prawo złożyć wniosek o naturalizację i otrzymywała
zgodę na osiedlenie. Polityka ta skierowana była do narodów etnicznie białych w celu
zwiększenia „białej” populacji państwa oraz poprawy rozwoju ekonomicznego. Na pierwszym
miejscu preferowani byli oczywiście obywatele Wielkiej Brytanii, najmniej chętnie widziano
imigrantów z krajów Azji i Afryki90
Taka polityka imigracyjna Kanady spowodowała przybycie ogromnych rzesz
imigrantów z Włoch. Ponadto Kanada w latach 1948 - 1967 zezwalała na sponsorowanie
przyjazdów emigrantów. Tak więc około 90% wszystkich wniosków imigracyjnych była
sponsorowana przez Włochów żyjących na terenie tego kraju. Liczba imigrantów z Włoch w
tych latach była szacowana na 450000. Większość z nich osiedliła się w dwóch miastach:
Montrealu i Toronto. 91 Szacunki te nie są jednak dokładne i prawdopodobnie są zaniżone.
Od 1952 r. obywatele pochodzenia włoskiego składają wnioski emigracyjne do Kanady
z krajów takich, jak: Wielka Brytania oraz Belgia. Były to osoby zatrudnione przede
wszystkim w górnictwie oraz hutnictwie i miały one szansę na lżejszą pracę w Kanadzie,
najczęściej przenosząc się do branży handlowej. Ci Włosi, którzy nie mieli najmniejszych
szans na zatrudnienie w kraju po II wojnie światowej (byli pracownicy administracji
faszystowskiej), widzieli w emigracji jedyną nadzieję na znalezienie pracy. Początkowo liczba
wiz wystawianych przez Kanadę dla Włochów nie była wysoka i osoby chcące wyemigrować
kierowały się najczęściej do Wielkiej Brytanii oraz Belgii. Emigrowały by tam zatrudnić się w
górnictwie i hutnictwie. Po tym jak uzyskały obywatelstwo tych krajów, składały ponownie
wnioski o wizy emigracyjne do Kanady.
W połowie lat pięćdziesiątych dostrzeżono jednak różnicę między Włochami
pochodzącymi z terytoriów Włoch północnych oraz tych z Włoch południowych. Włosi
pochodzący z północy byli traktowani jako bardziej pożądani z uwagi na: „warunki
klimatyczne, sposób życia oraz przyzwyczajenia podobne do tych w Kanadzie oraz w wysokim
stopniu przewyższające inne regiony Włoch”92. Oficjalna umowa emigracyjna zawarta między
Włochami a Kanadą zawierała klauzulę stwierdzającą, że: „Rząd Kanady nie będzie
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dyskryminował emigrantów pochodzących z Włoch z uwagi na ich pochodzenie etnicznie”,
niemniej jednak wiadomym jest, że starał się on wprowadzić proporcje 70% - 30% w stosunku
do ludności włoskiej pochodzącej z północy do tej pochodzącej z południa. Biura emigracyjne
we Włoszech poza Rzymem znajdowały się jedynie w północnych Włoszech (Castel Franco,
Veneto) jako udogodnienie dla obywateli z północy tego kraju. Mimo podjętych środków
liczebność emigracji z północnych Włoch obniżyła się z 42% do 29% w latach 1952 – 1959.
W tych samych latach emigracja z Włoch południowych wzrosła z 47% do 59%93. Było więc
oczywiste, że jedynie zaprzestanie sponsorowania przez rząd Kanady emigrantów włoskich
może wpłynąć na obniżenie masowości niechcianej emigracji z Włoch południowych. Dla
uniknięcia protestów emigrantów zamieszkujących terytorium Kanady, zdecydowano się na
inny krok - wprowadzenie większej liczby wiz dla Włochów pracujących i żyjących na terenie
innych państw europejskich. Podczas rozmów ze starającymi się o wizę zadawano pytanie o
włoski region pochodzenia. Dzięki takim zabiegom rząd Kanady zrealizował cel pozyskania
pracowników pochodzących z północnej części Włoch, a rząd włoski nie mógł protestować z
powodu dyskryminacji obywateli.
Przy tak ogromnej fali emigracji (szczególnie obywateli pochodzących z południowych
Włoch) rzeczą normalną była również emigracja organizacji przestępczych. Okres, w którym
Włosi przybywali za ocean w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, zbiegł się z
pierwszą wojną klanów mafijnych o władzę (1948 - 1963) na terenie Włoch. Rodziny, które
przegrały lub też, którym groziły procesy karne, zmuszone były do emigracji. Rodziny, które
nadzorowały sprawną dystrybucję narkotyków na obu kontynentach amerykańskich, osiadły
po zamachu w Ciaculli (siedmiu karabinierów próbowało rozbroić bombę w miejscowości
Greco),94 w Kanadzie i w Wenezueli, były to rodziny Caruana i Cuntrera95.

4.7 - Emigracja do Urugwaju96 97
Kraj ten nigdy nie był celem włoskiej emigracji światowej. Nigdy nie stał się również
znaczącą siedzibą włoskich rodzin. Do emigracji włoskiej do Urugwaju przyczynił się
przypadek. Państwo to powstało po wydzieleniu się z terytorium Argentyny oraz Brazylii w
1825 r. Włosi, którzy początkowo emigrowali na tereny Brazylii osiedlali się w Buenos Aires
oraz w Montevideo. Po powstaniu nowego państwa – Urugwaju stali się po prostu jego
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obywatelami. Jako bardziej doświadczeni w kwestiach obronności Włosi zaprojektowali
fortyfikacje w Montevideo. Ich zasługą jest również powstanie kodeksu cywilnego Urugwaju
w XIX wieku.

Ryc. 27 - Mapka Urugwaju
Włosi w niedługim czasie opanowali większość handlu, zarówno frachtu morskiego do
Europy (Hiszpania oraz Włochy) jak i do państw Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych
oraz Kanady. Genua uznała Montevideo swoim kluczowym portem handlowym otwierając
tam placówki handlowe. Liberalna polityka Urugwaju przyciągała Włochów z innych państw,
jak Brazylia czy Argentyna. Włosi osiedlający się głównie w Montevideo ale również w
Aguas Dulces, Colonia Suiza i Tacuarembo monopolizowali handel z Europą do wybuchu
pierwszej wojny światowej.
W latach 1919 – 1932 (światowy kryzys ekonomiczny) zmienia się charakter emigracji
włoskiej do Urugwaju. Stanowią ją przede wszystkim osoby niepoprawne politycznie oraz
działające w opozycji do rodzącego się we Włoszech faszyzmu.98
Duża fala emigracji włoskiej do Urugwaju przypadła na lata pięćdziesiąte ubiegłego
wieku. Stanowili ją technicy, rolnicy, rzemieślnicy oraz robotnicy. Fala emigracji do
Urugwaju była tak duża, że udało się „zitalianizować” Włochom to państwo, przekształcając
je zarówno pod względem kulturowym jak i ekonomicznym. Włosi żyjący na terenie
Urugwaju niejednokrotnie stawali się członkami parlamentu, a nawet doradcami prezydentów.
Obecnie szacuje się, że liczba Włochów żyjących w Urugwaju wynosi około 70000, co
stanowi około 2% całej populacji tego państwa. Główne fale emigracji napływały z rejonów
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Salerno, Rzymu, Potenza, Savona, Costenza i Varese. Obecnie na terenie Urugwaju w języku
włoskim wydawane są trzy gazety, działa osiem rozgłośni radiowych oraz, poza regionalnym
oddziałem telewizji RAI w lokalnej telewizji, dwa razy dziennie nadawane są wiadomości w
języku włoskim.
Może wydawać się, że liczba 70000 Włochów jest stosunkowo niewielka, jednak
szczególne przywileje, którymi cieszą się Włosi wpłynęły na emigrację organizacji
przestępczych do tego kraju. Główny szlak przemytu kokainy prowadzi przez Bordaeux.
Urugwaj jest również szczególne zagrożony cyberterrorryzmem oraz przestępstwami „białych
kołnierzyków”99

4.8 – Emigracja do Wielkiej Brytanii100
Niewiele jest dokumentacji dotyczącej emigracji włoskiej do Wielkiej Brytanii.
Niewątpliwie wywołane to jest faktem, że nie była ona w Wielkiej Brytanii tak liczna jak w
niektórych państwach europejskich (jak Francja, Niemcy czy Belgia) oraz państwach obu
Ameryk. Składa się na nią emigracja określonych grup społecznych. W osiemnastym i
dziewiętnastym wieku byli to jedynie zakonnicy, bankierzy, architekci, muzycy oraz artyści
innych dziedzin sztuki, a również byli cyrkowcy, sprowadzani dla rozrywki obywateli
ówczesnej Wielkiej Brytanii.
Po wojnach napoleońskich stosunek Wielkiej Brytanii do imigrantów włoskich uległ
zmianie (Włosi na kontynencie europejskim byli sprzymierzeńcami Napoleona). Dlatego też
Włosi w Wielkiej Brytanii najczęściej wcielani byli siłą do armii brytyjskiej i zmuszani do
służby w najniższych stopniach wojskowych, za głodowy żołd. Razem z nimi przybywały do
Wielkiej Brytanii ich rodziny. Po odbyciu przymusowej służby wojskowej Włosi najczęściej
zasilali rzesze biedaków na ulicach. W 1861 r. odbył się pierwszy oficjalny spis ludności, w
którym dokonano podziałów pod względem liczebności i rozmieszczenia obywateli.
Oszacowano, że w kraju żyło około 4500 Włochów, z czego około 2000 w Londynie.
Natomiast około 900 osób spośród nich utrzymywało się z gry na instrumentach. Do pierwszej
wojny światowej liczba imigrantów wzrosła do około 25000; jednak dane te nie są precyzyjne,
ponieważ nie uwzględniały dzieci imigrantów urodzonych na terytorium Wysp Brytyjskich.
Od lat dwudziestych XX w. do końca drugiej wojny światowej, z powodu
ogólnoświatowego kryzysu, Wielka Brytania zaostrza swoją politykę imigracyjną i liczba
imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii drastycznie spada. Jednak nawet przy
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niekorzystnych warunkach emigracyjnych, w roku 1921 zostaje założona w Wielkiej Brytanii
pierwsza włoska partia faszystowska na emigracji. Faszyzm staje się elementem
patriotycznym jednoczącym emigrantów z narodem.
Po wybuchu drugiej wojny światowej Włosi uznawani są na terenie Wielkiej Brytanii
jako „enemy aliens” (wrodzy obcy); wiele osób zostaje zatrzymanych, aresztowanych lub
nawet deportowanych z Wielkiej Brytanii. Około 4000 Włochów zostało zamkniętych w
obozach na wyspie Man. Polityka ta zmienia się dopiero w 1943 r. po wkroczeniu Aliantów na
terytorium południowych Włoch. Rząd brytyjski dostrzegł możliwość nadawania propagandy
antyfaszystowskiej na falach radia BBC przez Włochów przybyłych z terytorium
wyzwolonych Włoch. Transportami przybywały najczęściej całe rodziny w poszukiwaniu
nowego życia, ale również włoscy jeńcy wojenni z Afryki. Do roku 1943 do Wielkiej Brytanii
sprowadzono 75000 jeńców (pogwałcono tym samym postanowienia konwencji genewskiej
nakazującej, przetrzymywanie jeńców w bezpiecznej lokalizacji, z dala od linii frontu).
Po wojnie liczba Włochów w Wielkiej Brytanii wzrosła do 250000 i wszyscy oni
dostali zezwolenie na pracę oraz osiedlenie na terenie Wielkiej Brytanii. Również lata
pięćdziesiąte przyniosły złagodzenie polityki imigracyjnej, co przyczyniło się do przybycia
grupy imigrantów z regionów: Kampania, Kalabria oraz z Sycylii.
Po powstaniu Unii Europejskiej nastąpiła zmiana charakteru włoskiej emigracji do
Wielkiej Brytanii z trwałej na czasową i zarobkową. Obecnie przybywają do tego kraju z
Włoch ludzie młodzi. Drastycznie różne warunki życia zaowocowały brakiem zainteresowania
emigracyjnego.
Fakt wpływów Wielkiej Brytanii w jej byłych terytoriach zależnych, spowodował, że
stała się ona w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych jednym z
ośrodków przeładunkowych dla przemytu narkotyków. Głównym celem był przemyt kokainy
na obszar Unii Europejskiej. Organizacje przestępcze z Sycylii oraz Kalabrii wykorzystują
włoskich pracowników tymczasowych zatrudnionych w portach lub na lotniskach Wielkiej
Brytanii w rozładunku towarów z Kanady, Australii oraz Indii.
W celu zwalczania tego typu działalności przestępczej Wielka Brytania i Włochy
podpisały dwa porozumienia. Pierwsze z nich z dnia 17 kwietnia 1985 r. postanawia o
utworzeniu wspólnej grupy w celach współpracy w zwalczaniu terroryzmu oraz
przestępczości zorganizowanej (decisione congiunta che istituisce un gruppo di lavoeo per la
cooperazione contro il terrorismo e la criminalita organizzata). Drugie bardziej szczegółowo
mówi o współpracy w walce przeciwko terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej oraz
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handlu narkotykami (accordo di cooperazione la lotta contro il terrorismo, la criminalita
organizzata e il traffico della droga).101

4.9 - Emigracja do Belgii102
Przed pierwszą wojną światową liczba Włochów w tym kraju

była niewielka i

wynosiła 4490 osób. Społeczność ta ograniczała się jedynie do Antwerpii, Liège oraz
Brukseli. W okresie międzywojennym niewielką falę imigracji przyciągnęła do Belgii budowa
linii kolejowej z Bertrix do Muno w rejonie Ardenów. Po zakończeniu I wojny światowej
założono w Belgii pierwszą kolonię włoską. W latach dwudziestych ubiegłego wieku do
Belgii przybyli imigranci z rejonów Toskanii oraz Lombardii do pracy w przemyśle ciężkim.
Społeczność włoska w bardzo szybkim tempie rośnie i osiąga liczbę 30000 osób, co stanowi
jej dziesięciokrotność w stosunku do liczby imigrantów w dziewiętnastym wieku. Okres
międzywojenny, podzielił imigrację włoską na polityczną oraz zarobkową. Polityczna, będąc
opozycją do rządów faszystowskich, szukała schronienia w Belgii będącej państwem
neutralnym. Silne nurty antyfaszystowskie znajdowały swój wyraz w wydawanych gazetach
(ponad 30 dzienników). Po zajęciu Belgii przez Niemcy w 1940 r. przedstawiciele tej opozycji
zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych na terenie Polski lub Włoch.
Prawdziwy boom imigracyjny na niespotykaną dotychczas w Belgii skalę miał miejsce
po zakończeniu w 1945 r. drugiej wojny światowej. Liczba imigrantów włoskich
zatrudnianych w przemyśle ciężkim sięgała 2000 osób tygodniowo. Zniszczona po wojnie
Belgia stanęła przed koniecznością zamknięcia kopalń lub też otworzenia się na imigrantów.
Zimna wojna w Europie środkowowschodniej zamknęła dopływ taniej siły roboczej ze
wschodu, poszukiwano więc pracowników wśród państw starej Europy. Włochy po przegranej
wojnie, obarczone sankcjami ekonomicznymi stanowiły naturalny rezerwuar siły roboczej.
Porozumienie zawarte przez rząd włoski z rządem belgijskim, w którym za każdego
pracownika przybyłego z Włoch Belgia dostarczała 200 kg węgla był dobrym rozwiązaniem
zapewniającym stały napływ do Belgii taniej siły roboczej.
W latach siedemdziesiątych liczba Włochów w Belgii sięga 300000. Stanowią oni tym
samym 44% imigrantów na terenie tego kraju oraz 3% ludności Belgii103. Włosi żyjący
obecnie na terytorium Belgii, zajmują się prawie każdą dziedziną życia społecznego.
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Rapporto presentato dall'Italia al Comitato Contro il Terrorismo (ctc) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativo all'inventario
per l'assistenza alle attivita' di contrasto al terrorismo nelle aree di cui alla risoluzione n. 1373
102
P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina: „Storia dell’Emigrazione Italiana”, Donzelli editore, Rzym, 2002, str. 159 – 170
103
M. Maccari- Clayton: „From watchdog to salesman. Italian re-emigration from Belgium to Canada after the Second World War” Studi
Emigrazione XLIV n. 166, 2007, str. 327-336
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Mniejszość włoska podkreśla swoją silną niezależność w celebrowaniu świąt oraz zachowaniu
tradycji włoskich.
Belgia jest jednym z ważniejszych regionów, w których operuje oddzielna siatka Cosa
Nostry oraz neapolitańskiej Camorry. Powoduje to jej położenie geograficzne w centrum
Europy (położenie między Niemcami oraz Francją, jak również w stosunkowo bliskiej
odległości od Wielkiej Brytanii). Również nieodległe największe porty europejskie:
Antwerpia i Rotterdam dają szereg możliwości działania tym rodzinom mafijnym.104
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A. Michalska- Warias: „Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania”, Lublin 2006, str. 95-113
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Rozdział 5
Główne kierunki rozwoju przestępczości
zorganizowanej na świecie w XX i XXI wieku
XX wiek jest okresem niebywałych przemian gospodarczych i ekonomicznych. W
samej Europie powstały nowe państwa, upadły dynastie. Trwały rozwój Europy wpłynął na
powstanie nowych tworów jak: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EWG aż do Unii
Europejskiej. Przyjmowanie nowych członków oraz zacieśnianie współpracy sprzyja z jednej
strony łatwej wymianie handlowej oraz zwiększeniu wspólpracy gospodarczej, z drugiej zaś powstaniu nowych organizacji przestępczych. Zgodnie z definicją prof. Brunona Hołysta
„Grupa kryminalna – powstaje w celu świadczenia nielegalnych usług, produkcji, transportu i
dystrybucji nielegalnych towarów. Stanowi solidarną wspólnotę interesów o wzajemnej
zależności, współdziałającą dla wspólnego zysku i pomocy. Dąży do osiągania korzyści
ekonomicznych, władzy oraz statusu i jest zespolona poczuciem przynależności, zagrożeniem
przemocy i jej stosowania.”105 Organizacje wykraczają swoją działalnością poza obręb
jednego państwa, odznaczają się ogromną ruchliwością, jednocześnie wykorzystując
nowoczesne środki komunikacji: email, radio, połączenia lotnicze. Grupy przestępcze
jednocześnie specjalizują się w działalności nowego typu. Celem tego rozdziału jest
przedstawienie głównych obszarów działalności grup przestępczych w XX i XXI wieku.

5.1 - Przestępczość ekonomiczna
Zorganizowana przestępczość ekonomiczna przejawia się w wielu formach. Podlega
ona też najgłębszym przemianom, bardzo szybko dostosowując się do poszczególnych gałęzi
gospodarki rynkowej. W chwili obecnej główne nurty działalności to: przekształcanie
własności, przestępstwa akcyzowe, jak: przemyt, produkcja oraz dystrybucja alkoholu,
wyłudzenia podatku VAT poprzez fikcyjny obrót towarami i usługami na podstawie
sfałszowanych dokumentów, przestępstwa na rynku kapitałowym oraz pranie pieniędzy.106
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B. Hołyst: „Kryminologia”, wyd. Lexis Nexis, Warszawa, 2009, str. 221
W. Mądrzejowski: „Przestępczość zorganizowana - system zwalczania”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, str. 48-72
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5.1.1 - Przemyt, produkcja oraz handel produktami akcyzowymi
(alkohol, papierosy)
Położenie geograficzne Polski sprawia, że znajduje się ona na szlaku przemytu
towarów akcyzowych z krajów byłego Związku Radzieckiego do krajów Europy Zachodniej.
Na początku lat 90 tych ubiegłego wieku największe zagrożenie stanowił przemyt alkoholu.
Pojawił się drobny transport - „mrówki”, ale również powstawały organizacje przestępcze
zajmujące się przemytem alkoholu na skalę masową. Na podstawie analizy spraw CBŚ
zidentyfikowano metody działalności przestępczej w tej sferze. Obecnie w Polsce sprawcy
wykorzystują legalnie działający firmy, dzięki czemu dokonują zakupu w obrocie
zagranicznym skażonego spirytusu lub produktów chemicznych wytworzonych na jego bazie
a następnie oczyszczają je. Po oczyszczeniu wytworzone napoje spirytusowe oznaczone
podrobionymi znakami towarowymi oraz podrobioną akcyzą wprowadzane są do obrotu
gospodarczego.
Z uwagi na wysokie różnice w cenie pomiędzy Zachodem a Wschodem obecnie
odnotowuje się bardzo duży wzrost przemytu papierosów. Na terenie Polski jako kraju
tranzytowego otwierane są „przepakowalnie”; w miejscach takich papierosy są dołączane do
legalnych transportów, jednocześnie podmieniane są listy przewozowe na producentów z
krajów unijnych, by uniknąć kontroli na granicach Unii Europejskiej. Po wejściu przez Polskę
do Unii Europejskiej w 2004 r. wschodnia granica została uszczelniona. W związku z
powyższym odnotowano wiele prób otwierania na terenie Polski nielegalnych fabryk
papierosów. CBŚ odnotowuje przypadki produkcji nielegalnych „nadwyżek” w legalnych
fabrykach papierosów. W 2008 r. papierosy najczęściej były przemycane z Polski drogą
lądową ukrywane w naczepach pojazdów ciężarowych. Natomiast do Polski papierosy
przemycano drogą morską w kontenerach najczęściej z Chin oraz z krajów byłego Związku
Radzieckiego ukrywane w naczepach. W międzynarodowy przemyt papierosów były
zaangażowane legalnie działające polskie przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne,
kierowcy oraz spedytorzy. Według danych CBŚ jednym z większych regionów produkujących
nielegalnie papierosy oraz wprowadzających je na obszar Unii Europejskiej jest obwód
kaliningradzki. Działająca na jego terenie fabryka papierosów Jin Ling odprowadza na teren
Rosji jedynie papierosy, których udział w rynku nie przekracza 0,12%, natomiast około 5 mld
tych papierosów trafia na rynek unijny bez akcyzy.
Rozwój

grup

zorganizowanych

zajmujących

się

przemytem

o

charakterze

międzynarodowym częściowo spowodowany jest dyrektywą Unii Europejskiej z lipca 2008 r.
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Unia starając się ograniczyć sprzedaż papierosów na jej terenie wprowadza nowe regulacje.
Zakładają one zrównanie udziału akcyzy w średniej cenie papierosów oraz minimalnej stawki
podatku nakładanego na papierosy na obszarze całej Unii. Zakłada ona również wzrost kwoty
akcyzy z 64. do 90. euro na 1000 sztuk papierosów. Według szacunków Ministerstwa
Finansów do 2015. r. cena papierosów w stosunku do obecnej wzrośnie o około 50 %.
Łatwy zarobek z nielegalnej produkcji i przemytu papierosów oraz wprowadzanie ich
do legalnego obrotu, przy relatywnie niskim zagrożeniu karą (art. 22 ustawy z 2 grudnia 1993
r. o znaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy przewiduje, że wszystkie zachowania o
charakterze nieuprawnionego (nielegalnego) obrotu znakami akcyzy lub nielegalnego
zaopatrywania się w te znaki podlegają karze pozbawienia wolności do 3. lat i grzywny od
5000 do 5000000 zł), powoduje trwały wzrost ilości grup przestępczych zajmujących się tym
procederem.

5.1.2 - Pranie pieniędzy
Terminu: „pranie brudnych pieniędzy” („money laundry”) użyto po raz pierwszy w
latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych z uwagi na działalność Ala Capone107. W
okresie prohibicji, kiedy organizacja Ala Capone prowadziła działalność związaną z
przemytem, sprzedażą oraz dystrybucją alkoholu, przychód z nielegalnych dochodów musiał
być ukryty przez legalne działalności jak: sklepy spożywcze, cukiernie, ale przede wszystkim
pralnie. Do legalnych utargów dodawane były sumy, które legalizowały nieuczciwie
zarobione pieniądze.108 Nie wypracował on systemu prania pieniędzy. Znany przemysłowiec z
lat dwudziestych Peter Larkin, właściciel koncernu herbacianego „Salda Tea”, gromadził na
swoich rachunkach bankowych ogromne kwoty od amerykańskich gangsterów – handlarzy
alkoholu, z którymi utrzymywał nielegalne interesy. Pieniądze te były lokowane za granicą w
Old Colony Trust Company w Bostonie. Larkin został przez premiera Mackenzie Kinga
mianowany Wysokim Komisarzem Kanady w Londynie. Wpłaty od gangsterów przyjmował
w gotówce z poleceniem przekazania przelewem („wpłata własna” na jego rachunek przez
Royal Bank)109.
Obecnie przestępcy stosują różnorodne metody prania brudnych pieniędzy. Wszystkie
te działania mają na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia uzyskanych środków, a co za tym
idzie bezkarnie włączyć je do obrotu gospodarczego. Istnieje wiele definicji prania pieniędzy
ale najbardziej trafną moim zdaniem jest wydana przez Ośrodek Szkolenia Departamentu
107
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K. Wąsowski: „Pranie brudnych pieniędzy”, Materiały i Studia NBP, Warszawa, 2001, str. 9
J. W. Wójcik: „Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych”, Warszawa, 2002, str. 23.
W. Jasiński: „Pranie brudnych pieniędzy”, wyd. Politext, Warszawa, 1998, str. 11
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Skarbu USA: „pranie pieniędzy to proces przy pomocy którego dochody przypuszczalnie
uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też
łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego
charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu lub własności tych dochodów. Celem procesu
prania pieniędzy jest nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności
pozaprawnej lub działalności z nią powiązanych”110. Praktyka prezydenckiej Komisji ds.
Zorganizowanej Przestępczości w USA, stwierdziła natomiast, że „pranie pieniędzy jest
procesem, w ramach którego ktoś ukrywa istnienie, nielegalność pochodzenia lub nielegalne
zastosowanie dochodu tak, aby stał się on legalny”111. W 1990 r. powstało zalecenie Grupy
Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a na jego bazie powstała dyrektywa
Rady Wspólnot Europejskich z 10 czerwca 1991 r. w sprawie ochrony systemu finansowego
przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniędzy. „Pranie brudnych pieniędzy” oznacza
następujące postępowanie, jeśli ma ono charakter zamierzony:
• Konwersja lub przekazanie własności ze świadomością, że własność pochodzi z
działalności o charakterze kryminalnym lub jest efektem udziału w tego typu
działalności, dla celów ukrycia lub zamaskowania nielegalnego pochodzenia własności
lub udzielenie pomocy każdej osobie, która bierze udział w tego typu działalności, w
celu uniknięcia konsekwencji prawnych związanych z jej działaniami.
• Ukrycie lub zamaskowanie prawdziwego charakteru, źródła, miejsca, dyspozycji,
przepływu praw związanych z własnością lub jej właścicielem, ze świadomością, że ta
własność pochodzi z działalności o charakterze kryminalnym lub jest efektem udziału
w tego typu działalności
• Nabycie, posiadanie lub korzystanie z własności ze świadomością, że pochodzi ona z
działalności o charakterze kryminalnym lub jest efektem udziału w tego typu
działalności.
• Udział, związek z popełnieniem, próba popełnienia, pomoc, uczestnictwo, ułatwienie
lub doradztwo w sprawach związanych z udziałami pochodzącymi z działań
wymienionych we wcześniejszych ustępach.”
Obecnie przyjmuje się, że istnieje 6 kanałów, za pomocą których pieniądze są wprowadzane
do obrotu:
1. System bankowy (rozdrabnianie wpłat, przy udziale personelu bankowego,
wymianę niskich nominałów na duże również przy udziale personelu bankowego,
110
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J. W. Wójcik: „Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych”, Warszawa, 2002, str. 23-24
J. W. Wójcik: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”, Warszawa. 2002, str. 23. Zamykacze 2004, Kraków, 2004, str. 30
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duże i systematyczne operacje prania, szczególnie w przypadkach banków
kontrolowanych przez przestępców, nadużycie zwolnień z obowiązku składania
raportów dotyczących wpłat (w USA powyżej 10. tys. USD), fałszowanie
dokumentów i przelewów dużych kwot z banków do Rezerwy Federalnej.112
Fundacje, ubezpieczenia (wykorzystywanie instytucji pozafinansowych do
gromadzenia i przechowywania środków finansowych pochodzących z przestępstw
w znacznych kwotach).113
2. Rynki kapitałowe (np. zakup instrumentów finansowych przez biuro maklerskie,
wadium w przetargach publicznych uiszczane w gotówce z dyspozycją zwrotu na
konto bankowe.
3. Gry hazardowe (zakup żetonów na dużą sumę oraz ich zwrot z dyspozycją
przelania należności na rachunek bankowy, zakup żetonów na dużą sumę oraz ich
zwrot, wypłata z kasyna następuje w postaci czeków gotówkowych, które są
później realizowane, gotówkowy zakup prawdziwych wygranych od klientów
kasyna, gotówkowe odkupienie kuponów na duże wygrane w grach losowych).114
4. Rynek paliw płynnych, gazowych, obrót złomem i metalami kolorowymi
(działalność przestępcza koncentruje się w uchylaniu się od obowiązków
podatkowych i wyłudzeniu nienależnego zwrotu VAT).115
5. Rynek nieruchomości (zakupienie nieruchomości środkami pochodzącymi z
działalności przestępczej. Rynek ten jest szczególnie atrakcyjny z uwagi na małe
ryzyko inwestycyjne oraz dużą płynność i łatwość dalszego obrotu tymi
wartościami).116
6. Internet (z uwagi na dużą anonimowość oraz nadal najsłabszą kontrolę odnotowuje
się wzrost prania pieniędzy przez bankowość on-line, zakup towarów ze
skradzionej lub częściej kopiowanej karty kredytowej).117
Środki finansowe pozyskane w ten sposób wykorzystywane są przez zorganizowane
grupy przestępcze m.in. do bieżącego finansowania działalności grupy przestępczej, mieszania
środków finansowych pochodzących z przestępstw karno-skarbowych z legalną działalnością
biznesową, prowadzenia działalności inwestycyjnej w instrumenty finansowe jak: złoto, dzieła
sztuki,
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przedstawicieli biznesu i finansów w celu skuteczniejszego negocjowania warunków
kontraktów i umów, nabywanie dóbr konsumpcyjnych (nieruchomości i pojazdy).

5.2 - Przestępczość białych kołnierzyków
Podział na białe, różowe oraz niebieskie kołnierzyki wykształcił się w latach 20-tych w
Stanach Zjednoczonych i odnosił się do osób zatrudnionych w sektorze publicznym,
pracowników administracji publicznej, prawników oraz doradców podatkowych. Sam termin
„white-collar crime” został po raz pierwszy użyty w 1939 r. przez Edwina Sutherlanda
pracującego w American Sociological Society. W tym roku przestępcę postrzegano jako
młodego mężczyznę niespełnionego zawodowo, pochodzącego z rozbitej rodziny lub z gorszej
dzielnicy. Stereotyp przedstawiał go jako dobrze zbudowanego mężczyznę, który mógł być
ocalony jedynie poprzez nawrócenie w kościele lub też, w przypadku jego braku, potępiony na
wieki.
Sutherland przedstawił nowy profil przestępcy: mężczyznę w średnim wieku,
mieszkającego w dobrej lub bardzo dobrej dzielnicy, odznaczającego się ogromnym
poważaniem społecznym.

Edwin Sutherland zwrócił szczególną uwagę na problemy

teoretyczne i moralne. Cechą charakterystyczną „białych kołnierzyków” jest ich elitarność.
Nie są to przestępstwa, które mogą zostać popełnione przez każdego. Zaliczamy do nich
obecnie oszustwa giełdowe lub kredytowe, korupcję, naruszenia prawa antymonopolowego,
oszustwa podatkowe lub defraudacje118. Przestępstwa białych kołnierzyków są po pierwsze
mało zauważalne, a po drugie złożone i bardzo skomplikowane. Wymagają one dokonania
wielu operacji oraz wymagają pewnej organizacji. Niejasna jest również od razu problematyka
odpowiedzialności. Początkowo nie można wskazać, kto jest odpowiedzialny za popełnione
przestępstwo i niezbędne jest długie drobiazgowe śledztwo. Czyny tego typu - same w sobie są bardzo trudne do wykrycia, oskarżenia oraz skazania. Na koniec są one na tyle
innowacyjne, że prawo nie nadąża za przestępcami, co powoduje bezkarność sprawców.119 Z
uwagi na specyfikę tych czynów brak jest również dokładnych statystyk dotyczących tego
rodzaju przestępczości. Istnieje również pogląd, że terminologia ta zawiera się w
„przestępstwach ekonomicznych” lub „przestępstwach związanych z wykonywaniem zawodu”
lub też z przestępstwach nadużycia władzy.
Moim zdaniem jednak różnorodność tego typu czynów oraz ich złożoność zasługuje na
nadanie im oddzielnej kategorii przestępstw ugruntowanych w USA jako „white-collar crime”.
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W przeszłości ustawodawstwo dotyczące tej materii, z uwagi na powyższe, było rozwijane
najczęściej po tym jak samo zdarzenie wystąpiło 120
Postępująca integracja kolejnych państw z Unią Europejską stwarza nowe możliwości
dla przestępców. Z każdym rokiem wzrasta budżet Unii, a tym samym wielkość kwoty do
podziału. Coraz częstsze są przestępstwa związane z wymuszeniami funduszy strukturalnych
oraz własnych środków Unii. Wzrost przestępczości zorganizowanej w tym zakresie
spowodowany jest brakiem efektywnych środków zwalczania tego typu przestępczości oraz
brakiem jednolitego ustawodawstwa skutecznie zwalczającego ten proceder.121 Tym samym
uległ przemianom tradycyjny krajobraz organizacji przestępczych działających na terenie
Europy Zachodniej. Przestępcy wykorzystują wysokiej klasy specjalistów, istniejące w prawie
luki oraz słabe punkty w systemie przyznawania funduszy.
W Stanach Zjednoczonych organizacje przestępcze zajmowały się pobieraniem
nielegalnych dochodów ze związków zawodowych. Przez kontrolowanie związków
zawodowych Cosa Nostra wprowadzała na rynek poprzez legalne przedsiębiorstwa papierosy
oraz narkotyki. Dzięki osobom działającym w związkach przestępcy bez trudu wygrywali
przetargi publiczne na dostawy „sweetheart contracts”. Dzięki związkom zawodowym w
latach 40-tych kontrolowali między innymi rynek targów rybnych (rodzina Genovese). Mimo
że rynek obejmował terytorium miasta nie powstały instytucje zarządzające aż do roku 1988.
(Rudolf Giuliani przekonał sędziego że rynek rybny jest wykorzystywany do działalności
przestępczej o charakterze mafijnym). W latach 50-tych ubiegłego wieku mafia zaczęła
zajmować się między innymi oszustwami (podatkowe, ubezpieczeniowe, fikcyjne bankructwa,
manipulacje na giełdzie papierów wartościowych). Grupy przestępcze zajmowały się również
oszustwami związanymi z zakupem paliwa. Paliwo kupowane było na potrzeby ogrzewania
domów (w Stanach Zjednoczonych zerowa stawka podatku VAT). Sprzedawane natomiast
przez szereg stacji benzynowych jako pełnowartościowe do samochodów. Popularne było
również częste fikcyjne bankructwo. Firma zaciągała zobowiązania, których nie była w stanie
spłacić, następnie ogłaszała bankructwo. W międzyczasie powstawała kolejna firma, która
kupowała od upadłej jedynie jej majątek własny. Kolejnego typu oszustwa wiązały się ze
sprzedażą za okazyjną wartość pakietów kontrolnych dla upadłych firm. Obecnie ogromna
ilość oszustw jest związana z giełdą papierów wartościowych. W 2000 r. ujawniona została
afera związana z dużymi włoskimi rodzinami przestępczymi; cena akcji była w sposób
sztuczny zawyżana, a następnie sprzedawana „pump and dump”. Przekwalifikowanie
organizacji przestępczych na tego typu działalność potwierdza między innymi The Ontario
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Securities Commission, która odnotowuje aktywność organizacji przestępczych o charakterze
mafijnym w procesach związanych z praniem pieniędzy, manipulacją cenami akcji na giełdzie
papierów wartościowych oraz na rynkach handlowych. W roku 1970 sąd w Montrealu skazał
Williama Obronta (członek rodziny Cotroni) za dokonanie ponad 400. oszustw w przeciągu
15. lat.
White-collar crimes należą do nowej grupy przestępstw, gdzie z relatywnie niewielkim
stopniem ryzyka wiążą się ogromne zyski. 122

5.3 - Handel narkotykami
W ciągu ostatnich dwudziestu lat przemysł narkotykowy rozwinął się od
„chałupniczego” przedsiębiorstwa do międzynarodowego wysoko zorganizowanego biznesu
zatrudniającego setki tysięcy osób i przynoszący ogromne zyski. Roczny zysk światowego
narkobiznesu szacowany jest na 500 mld dolarów. Wartość detaliczna narkotyków
dostarczonych na światowe rynki jest porównywalna z wartością detaliczną towarów na rynku
broni i paliw. Ponadto każdego roku na całym świecie około 85 mld dolarów, pochodzących z
produkcji i sprzedaży nielegalnych narkotyków, jest pranych przez wprowadzanie do
oficjalnego obrotu finansowo-gospodarczego.123 Produkcja oraz handel narkotykami obecnie
zmienia się z obrotu środkami naturalnymi (uprawa ich wymaga ogromnych obszarów,
dużych nakładów finansowych oraz siły roboczej) na narkotyki syntetyczne. Charakteryzuje je
względna taniość wytwarzania, łatwość ukrycia produkcji oraz szybkiego jej przeniesienia w
przypadku zagrożenia ze strony organów ścigania.
Europa jest obecnie terenem konsumpcji, przemytu i produkcji nielegalnych
syntetycznych narkotyków różnego rodzaju. Jest ona również regionem, gdzie prowadzi się
proceder „prania pieniędzy” pochodzących z handlu narkotykami i lokowania nielegalnych
zysków z tego handlu. Handel narkotykami w aspekcie międzynarodowym dotyka również
terytorium oraz obywateli Polski. Z chwilą naszego wejścia do struktur Unii Europejskiej jej
wschodnia granica stała się jednocześnie granicą Unii. Z punktu widzenia zagrożenia
przestępczością narkotykową najbardziej narażone są granice z Białorusią, Ukrainą oraz
Rosją124. Z tego kierunku do Europy przemycane są tzw. prekursory wykorzystywane w
nielegalnej produkcji narkotyków. Na terenie Rosji oraz Ukrainy substancje chemiczne – np.
benzylometyloketon (w skrócie BMK) produkowane są legalnie w zakładach chemicznych.
Głównym krajem docelowym przemytu BMK są kraje Beneluksu. W ostatnich latach
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odnotowuje się wzmożone zainteresowanie grup przestępczych substancją określaną jako
„efedra” wykorzystywaną do produkcji efedryny oraz pseudoefedryny. Są one prekursorami w
produkcji metaamfetaminy i pozyskiwane są przede wszystkim z obrotu legalnego. W
przypadku zdelegalizowania któregoś z prekursorów, grupy przestępcze bardzo szybko
zastępują je innymi, nowymi substancjami niepodlegającymi kontroli.

Do produkcji

narkotyków używa się nowych substancji chemicznych, zarówno tych kontrolowanych jak i
niekontrolowanych.
Z opinii ekspertów ONZ i Interpolu oraz informacji Biura do spraw Narkotyków KGP
wynika, że w ostatnich czasach Polska stała się miejscem działania zorganizowanych grup
przestępczych zajmujących się nielegalną produkcją oraz przemytem amfetaminy i innych
narkotyków syntetycznych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że organizatorzy przestępczej
działalności to ludzie spoza kręgów narkomanów. Większość z nich dysponuje dużymi
kwotami pieniędzy, luksusowymi samochodami i doskonale zorganizowanymi siatkami
łączności. Działalność tych grup charakteryzuje się znaczną konspiracją i samokontrolą
swoich działań125. Narkotyki syntetyczne zdobywają w Polsce coraz większą popularność. W
ostatnich latach nastąpił wzrost przemytu narkotyków i prekursorów do ich produkcji oraz
zwiększanie nielegalnej produkcji poprzez organizowanie większej liczby nielegalnych
laboratoriów.
Według raportu Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości za rok 2008 nielegalna
produkcja amfetaminy w Polsce stanowi 17% światowej produkcji amfetaminy.126 Grupy
przestępcze dzielą produkcję amfetaminy na etapy, z których każdy odbywa się w innym
miejscu. Zgodnie z trendami panującymi na europejskiej scenie narkotykowej na terenie
Polski tworzone są laboratoria produkujące narkotyki innego typu. Do ich organizacji
wykorzystywane są osoby oraz organizacje przestępcze spoza terenu RP.

Zmniejszenie

intensywności kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej ułatwia grupom
przestępczym przemyt narkotyków do krajów Europy Zachodniej, północnej oraz Stanów
Zjednoczonych. Zjawisku przemytu narkotyków sprzyjała w pewnym okresie fala emigracji.
Polska znajduje się na szlaku tranzytowym przemytu kokainy oraz heroiny. Kokaina
przemycana jest obecnie nowym szlakiem z Ameryki Południowej (Wenezuela, Peru,
Kolumbia) do krajów Europy Zachodniej. W pierwszej fazie za pomocą transportu morskiego
a później transportu kołowego do krajów Europy Zachodniej lub też przez kurierów. Heroina
trafia najczęściej za pomocą transportu kołowego (szlakiem bałtyckim, najczęściej przy
wykorzystaniu transportowych firm tureckich) lub szlakiem powietrznym. Polska z uwagi na
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swoje korzystne położenie geograficzne wykorzystywana jest jako kraj przeładunkowy w
transporcie narkotyków do Anglii oraz Niemiec. 127
Produkcja narkotyków, przyciąga wciąż nowych „przedsiębiorców” z uwagi na
łatwość uzyskania wysokich korzyści finansowych. Nakłady finansowe ponoszone przy
przemycie lub produkcji są ponad stukrotnie niższe od zysków.

5.4 - Handel ludźmi
Jedną z najszybciej rozwijających się form przestępczości zorganizowanej jest handel
ludźmi. Nie jest on zjawiskiem nowym, jednakże poważne nasilenie jego przejawów nastąpiło
w drugiej połowie wieku XX. Liberalizacja gospodarcza i ułatwienia w przekraczaniu granic
państwowych przyczyniły się do powstania nowych, zorganizowanych grup przestępczych
zajmujących się przestępczością o charakterze transgranicznym.128 Coraz częściej członkami
tych grup są Włosi, lub włoskie organizacje; w celach procederów wynajmują Polaków. W
lipcu 2006. r. rozbito międzynarodową organizację przestępczą składającą się z ok. 40.
obywateli Polski, Ukrainy, Włoch i Algierii. Grupa ta założyła pięć niewolniczych obozów
pracy w rejonie miasta Foggia (Apulia), w których przetrzymywano obywateli polskich.
Werbowanie osób odbywało się na terenie Polski. Zamieszczano ogłoszenia w prasie o
możliwości wyjazdu do Włoch w celu podjęcia pracy zarobkowej przy zbiorach owoców i
warzyw na plantacjach. Ofiary były zmuszane do niewolniczej pracy, która przyjęła formę
„pracy za długi”129
Istnieje wiele form „współczesnego niewolnictwa”. Wyróżniamy:
• pracę za długi (osoba pracując ma za zadanie spłacić dług w stosunku do
pracodawcy; pracuje za minimalne, głodowe stawki);
• praca przymusowa (jest to najczęściej praca na plantacjach rolniczych, w obozach
pracy osoby są zmuszane do pracy siłą oraz zastraszane.
• handel ludźmi i ich przemyt (międzynarodowy handel mężczyznami, kobietami
oraz dziećmi130).131
Zauważaną nową formą jest wykorzystanie ofiar do dokonywania przestępstw
pospolitych oraz wykroczeń. Dużym problemem jest nadal nielegalny rynek usług
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seksualnych. Sprzyjają jemu różnice ekonomiczne i ustrojowe między słabo rozwiniętymi
państwami Europy wschodniej oraz Azji, a krajami Europy Zachodniej. Grupy przestępcze
specjalizujące się w handlu ludźmi kontrolują cały proceder, a ich działalność ma charakter
kompleksowy – od werbunku ofiar poczynając, a na ich wykorzystywaniu kończąc. Grupy te
mają powiązania również poza granicami kraju, z którego się wywodzą. W przypadku
przymuszania do prostytucji krajami docelowymi są: Niemcy, Austria, Holandia, Włochy,
Hiszpania oraz Grecja. W przypadku pracy przymusowej – Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia,
Włochy oraz Szwecja. W 2009. r. CBŚ KGP prowadziło czynności dotyczące działalności
międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta pod pozorem prowadzenia
agencji modelek zajmowała się wysyłaniem kobiet do pracy we Włoszech. Kobiety miały
pracować w restauracjach, dyskotekach i pubach podczas promocji alkoholi. Na miejscu
kierowano je do pracy w nocnych klubach dla mężczyzn jako osoby do towarzystwa.
Dotychczas ustalono 180 pokrzywdzonych kobiet pochodzących z Polski. 132
We Włoszech, w przypadku handlu ludźmi, stosuje się regulacje w zakresie art. 18
prawa imigracyjnego. Państwo po pierwsze ma za zadanie chronić ofiarę, pozwala jej pozostać
na terytorium z uwagi na to, że jest ofiarą przestępstwa. Po drugie umieszcza
pokrzywdzonego/ą jako stronę w postępowaniu przeciwko sprawcom przestępstw. Model
włoski oparty jest o zasadę, że instytucje publiczne powinny zaspokoić podstawowe potrzeby
ofiary. W sprawach o handel ludźmi we Włoszech 80,88% ofiar stanowiły kobiety. W
sprawach o przemyt odsetek ten wynosił 14.08%133
Dane te potwierdzają, że handel ludźmi jest ciągle związany z eksploatacją kobiet i
wymaga równego traktowania ze względu na płeć. Prowadzone w innych krajach badania
kryminologiczne wykazały, że istnieją grupy przestępstw polegających na stosowaniu
przemocy, których ofiarami padają głównie kobiety. Zgodnie z opinią prof. dr hab. Eleonory
Zielińskiej 98 % ofiar wśród handlu ludźmi to kobiety wykorzystywane później seksualnie.134
Włoski system jest trudny do zrealizowania oraz do przeniesienia do ustawodawstwa
innych krajów. Głównym jego celem jest przywrócenie ofiary do równowagi i jej integracja
społeczna, a nie współpraca ofiary z wymiarem sprawiedliwości.135 Na szczeblu unijnym,
obok Włoch, należy wspomnieć o doświadczeniu Belgii i Austrii jako przykładach
najlepszych sposobów postępowania
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(jeżeli chodzi o ochronę i wsparcie ofiar), opartych na ścisłej współpracy instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych.136
Tak duża aktywność zorganizowanych grup przestępczych w zakresie handlu ludźmi
spowodowana jest brakiem regulacji prawnych w sposób kompleksowy zwalczających ten
proceder. Podstawowym międzynarodowym aktem jest protokół o zapobieganiu, zwalczaniu
oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający konwencję
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,
przyjęty przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z
2005 r., nr 18, poz. 160). Zgodnie z art. 4 powyższego protokołu można go stosować jedynie
”(...) do zapobiegania, jak i postępowań przygotowawczych i postępowań sądowych w
sprawach czynów uznanych za przestępstwa zgodnie z art. 5 niniejszego protokołu, jeżeli mają
one charakter międzynarodowy i zostały popełnione z udziałem zorganizowanej grupy
przestępczej, jak również w odniesieniu do ochrony ofiar takich przestępstw.” Akt ten nie
obowiązuje w przypadku braku przynajmniej jednego z czynników. Wiele tym samym zależy
od ustawodawstwa krajowego, które często nie wprowadza wystarczających narzędzi
skutecznie zwalczających ten proceder. Problem ten na poziomie ustawodawstwa
europejskiego regulują jeszcze dwa akty prawne. Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej
(2002/629/WSiSW) z 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (DZ.U. WE L 203
z 1 sierpnia 2002 r.) uznaje za karalny handel ludźmi do celów wyzysku pracy lub usług danej
osoby, w tym w formie co najmniej przymusowej lub obowiązkowej pracy lub usług, oraz
decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej (2004/68/WSiSW) z dnia 22 grudnia 2003 r. w
sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (Dz.U. UE L
13 z 20 stycznia 2004 r.) - definiuje m.in. pornografię dziecięcą oraz wprowadza karalność
pobierania treści o charakterze pornograficznym z udziałem dzieci ze stron internetowych
również wtedy, gdy ich serwer znajduje się poza terytorium krajów UE.
W decyzjach tych państwa członkowskie zobowiązały się przede wszystkim do
wprowadzenia o swoich systemów prawnych definicji handlu ludźmi. Zgodnie z art. 10
decyzji ramowej państwa członkowskie były zobowiązane do podjęcia koniecznych środków
w celu zastosowania się do decyzji do dnia 1.08.2004. r. Pozbawienie decyzji ramowych
możności wywoływania skutku bezpośredniego po upływie okresu do jej wykonania oznacza,
że obywatel Unii Europejskiej nie może powołać się na jej przepis przed sądem krajowym.
Potwierdza tę tezę między innymi wyrok ETS z dnia 16.06.2005. r. w sprawie Pupino. Wyrok
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ten dotyczył wykładni przepisów art. 2, 3 i 8 decyzji ramowej rady137. Sąd krajowy ma
obowiązek wzięcia pod uwagę całości norm prawa krajowego i dokonania ich wykładni, na ile
to tylko jest możliwe, w świetle brzmienia oraz celów decyzji ramowej. Interpretacja
przepisów w sprawie handlu ludźmi w sposób jednoznaczny nakłada na państwa obowiązek
uregulowania tego procederu.138
Polska znajduje się w obszarze zainteresowań działalności organizacji przestępczych.
Brak jednolitej regulacji w kodeksie karnym problematyki handlu ludźmi zgodnie ze
standardami międzynarodowymi dodatkowo ułatwia działania międzynarodowym grupom
przestępczym.

5.5 - Nielegalny handel ludzkimi organami
Druga połowa ubiegłego wieku przyniosła niesłychany rozwój transplantologii.
Pojawiły się możliwości przeszczepiania nerek, serca, wątroby, trzustki czy nawet rogówki
oka. Coraz częściej wykonywane są również zabiegi przeszczepiania płuc, serca czy jelita.
Wszystko to stało się możliwe dzięki nowym technikom badania zgodności tkankowej,
udoskonaleniu procesów przechowywania organów, wcześniejszemu rozpoznawaniu i
skuteczniejszemu leczeniu procesu odrzucania, a także zapobieganiu i lepszemu leczeniu
zakażeń.
Przeszczepianie narządów przestało być osiągnięciem pojedynczych osób lub
ośrodków. Jest efektem ścisłej współpracy poszczególnych specjalistów: chirurgów,
internistów, immunologów, bakteriologów i lekarzy innych specjalności. Transplantologia
kliniczna korzystając z osiągnięć nauki, pozwoliła na poszerzenie wiedzy w zakresie
wszelkich specjalności klinicznych.139
Oczywiście, by mogło dojść do przeszczepu, muszą być obecne przynajmniej trzy
ogniwa:
1. Dawca organu (osoba zmarła w przypadku organów pojedynczych lub w przypadku
organów podwójnych osoba zmarła albo żywy dawca)
2. Klinika (klinika medyczna transplantologii lub szpital)
3. Biorca (chory, który ma schyłkową niewydolność jednego z narządów)
Statystyki w Stanach Zjednoczonych wskazują, że 85% populacji deklaruje chęć do
oddania organów. Z tej liczby jedynie 25-30 % dawców, którzy zmarli faktycznie przekazuje
137
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te organy poprzez swoje rodziny.140 Z uwagi na brak dawców biorcy organów muszą
niejednokrotnie czekać nawet kilka lat w celu uzyskania organu do przeszczepu. W państwach
poradzieckich liczba ludzi oczekujących na przeszczep rosła szybciej niż możliwości ich
dostarczenia. Takiej okazji nie mogli nie wykorzystać przestępcy ze zorganizowanych grup
przestępczych. Wiadomo, że deficyt organów przynosił ogromne dochody. Spowodowało to
powstanie czarnego rynku, na którym po wysokiej cenie sprzedawane były ludzkie organy. Ich
dostarczycielami stawali się bezdomni i biedni ludzie, dzieci, których często w tajemnicy
pozbawiano organów w celu ich dalszej odsprzedaży.
W przerzucie ludzi w celu ich sprzedaży czołowe miejsca na świecie zajmują Rosja,
Ukraina, Nigeria. Pod względem liczby ofiar handlu ludźmi – Ukraina, Rosja, Nigeria,
Albania, Rumunia. Pod względem skazanych za te przestępstwa – Rosja, Nigeria, Albania,
Tajlandia, Turcja, Chiny, Polska.141
W Stanach Zjednoczonych ustawodawstwo uznaje za nielegalne kupowanie bądź
sprzedaż ludzkich organów. Odpowiedzialność za złożenie zamówienia lub pośrednictwo jest
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. oraz grzywną do 50. tys. dolarów. Wobec tego,
że listę oczekujących na przeszczep co miesiąc opuszcza ponad 200 osób, zapewne
przynajmniej część z nich decyduje się na skorzystanie z nielegalnej drogi. W Stanach
Zjednoczonych wielu dawców jest wynagradzanych „pod stołem”. Według badań
przeprowadzonych przez D.H. Chang z Michigan State University ocenia się, że w 15-20%
wszystkich przypadków związanych z żyjącymi dawcami ma miejsce jakaś forma
kompensacji. Ponadto dotychczas w USA nie było przypadku aresztowania bądź ścigania za
tego rodzaju pogwałcenie prawa. 142
W Wielkiej Brytanii, mimo zagrożenia karą grzywny do $4000 oraz pozbawieniem
wolności na okres 3. miesięcy, nie zdarzył się jeszcze żaden przypadek zastosowania tej
sankcji. Obywatele najczęściej na nielegalne transplantacje udają się do Chin oraz Indii.
Pomimo wprowadzenia sankcji wobec osób zajmujących się procederem nielegalnego
handlu organami, jest on nadal obecny. Rozwój handlu organami jest bardzo duży w krajach
biednych. W Indiach, mimo oficjalnego zakazu transplantacji ustanowionego przez prawo
federalne, proceder ten jest nadal częsty. Na 25 prowincji jedynie 3 wprowadziły do swojego
porządku prawnego zakaz handlu organami. Dawca za nerkę uzyskuje około $1800-$2000,
przy czym całkowity koszt operacji waha się między $8000-9000.
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W marcu 1995 r. prasa wykryła działalność lekarzy szpitala psychiatrycznego w
prowincji Buenos Aires, w którym w minionych latach zmarło ponad 1000 pacjentów.
Ekshumowane zwłoki miały usunięte organy wewnętrzne oraz oczy. W 1993 r. znany był w
Argentynie inny proceder. Lekarze wycinali zdrowe organy oficjalnie usuwając zmienione
komórkami nowotworowymi.
We Włoszech nieoficjalne biuro w Rzymie utrzymuje kontakty z klinikami w Indiach
skąd Włosi otrzymują nerki do transplantacji. Są one pobierane tam bez uświadamiania
dawców o ryzyku i są relatywnie niedrogie. Włoscy chirurdzy są obeznani z tą praktyką od lat,
jednak jej nie krytykowali, do momentu aż pacjenci, którzy przeszli operację przeszczepu
nerek w odległych krajach, nie musieli poddać się leczeniu szpitalnemu natychmiast po
powrocie z powodu infekcji lub komplikacji.143
Czarny rynek będzie istniał tak długo, jak długo będzie niedobór narządów na rynku
legalnym albo dopóki medycyna nie zrobi takiego postępu, że będzie mogła czymś zastąpić
transplantacje. Handel będzie istniał dopóki ludzie będą pobudzani do sprzedawania swoich
narządów i będą mogli znaleźć pośredników, którzy im to ułatwią.144 Dodatkowo walkę z tym
procederem utrudnia samo udowodnienie tego procederu. Dawcy boją się przyznać do
sprzedania swojego narządu, a biorcy – zwykle pacjenci z innych krajów – wracają do kraju
swojego pochodzenia nie informując swojego lekarza, gdzie nastąpił przeszczep. W wielu
krajach działają „instytucje” pośredniczące w znalezieniu biorcy dla człowieka, który chce
sprzedać swoją nerkę, lub poszukujące płatnego dawcy nerki dla chorego oczekującego na
przeszczep.

5.6 - Nielegalny handel zwierzętami i roślinami
Najnowszym obszarem zainteresowania przestępczości zorganizowanej jest handel
zwierzętami. Jest to rynek nadal przynoszący ogromne korzyści przy stosunkowo niskim
stopniu ryzyka.
Ochrona zagrożonych gatunków roślinnych i zwierzęcych poprzez regulację handlu
nimi jest jednym z istotnych kierunków międzynarodowej ochrony przyrody. Jest to
zagadnienie niezwykle od strony prawnej skomplikowane, wymaga ono współdziałania
trojakiego rodzaju przepisów: prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz krajowego.
Aktem nadrzędnym niewątpliwie jest konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie 3
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marca 1973 r., zwana zwykle konwencją CITES (ang. Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Na terenie Unii Europejskiej zostało
wprowadzone rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. o ochronie
gatunków wolno żyjących zwierząt i dziko rosnących roślin poprzez uregulowanie handlu
nimi.145
Szacuje się, że handel zwierzętami (martwymi lub żywymi), roślinami oraz wszelkimi
pochodnymi (od kości słoniowej do futer, skór krokodyli, pasków do zegarka ze skóry gadów,
korali itd.) Daje roczny obrót ponad 6 mld dolarów. Szacuje się że co roku legalny handel
obejmuje:
• 25000 – 30000 naczelnych
• 9 – 10 mln orchidei (w tym około 2 mln dzikich gatunków)
• 2-5 mln dzikich ptaków
• 10 mln skór gadów
• 15 mln futer
• 7-8 mln kaktusów
• ponad 500 mln ryb tropikalnych
Przez 14 lat Francja sprowadzała żabie udka z 1-2 mld żab. Turcja eksportuje
corocznie ponad 45 mln cebulek przebiśniegów. 146
Kiedy handel staje się zbyt duży, cierpią na tym gatunki zwierząt oraz roślin.
Komercyjne wyłapywanie, zabijanie oraz kolekcjonowanie stanowi drugą przyczynę ginięcia
gatunków na naszej planecie. Pierwszą jest niszczenie przez człowieka środowisk naturalnych,
które one zamieszkują.
Regulacje dotyczące handlu zwierzętami, roślinami oraz ich pochodnymi wpłynęły na
rozwój nielegalnego handlu i coraz bardziej pomysłowych technik wysyłki „towaru”.
Przykłady:
1. W 1996 r. udaremniono przemyt 400. papug z Senegalu. Każdy ptak był kupowany na
czarnym rynku przez hurtownika afrykanskiego za cenę od 1. do 5. franków
francuskich (1. euro to 6,55 franków) i sprzedawany hurtownikowi europejskiemu za
około 30 franków. Ten zaś odsprzedawał ptaka detalistom za 300 – 400 franków.
Natomiast w handlu detalicznym ptaki były sprzedawane za około 500 – 800 franków.
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2. Szara papuga była sprzedana przez senegalskiego hurtownika za 80 – 100 franków
francuskich. Hurtownik europejski odsprzedał ptaka za 1500 – 1800 franków.
Natomiast w handlu detalicznym cena ptaka rosła do około 3000. – 4000. franków
(dochodziła nawet do 6000.)
3. Ara czerwona na rynku południowoamerykańskim kosztuje około 100 dolarów. Na
rynku europejskim oraz północnoamerykańskim cena jej dochodzi nawet do 6000.
dolarów (w 1987 r. na lotnisku Roissy we Francji skonfiskowano przesyłkę około 200.
papug o wartości rynkowej 1,2 miliona dolarów)147
Policja, urzędy celne oraz organy sądowe ciągle uważają, że nielegalny handel roślinami i
zwierzętami nie jest poważnym przestępstwem. Środki przeznaczane na walkę z tym
procederem są bardzo małe w stosunku do tych przeznaczanych na walkę z handlem
narkotykami lub ludźmi. A gdy nawet dochodzi do sprawy przed sądem, sprawcy często nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej. Wszystkie te czynniki sprzyjały powstaniu nowych
lub przekształcaniu organizacji przestępczych z ośrodkami przerzutu, kurierami i nawet
sposobami prania pieniędzy.
Przemyt niezgłoszonych towarów przez granice jest często uważany za sprawę bardziej
urzędu celnego niż policji. Jednakże, tak jak kontrola celna, policja często ponosi
odpowiedzialność za kontrolę imigracyjną ze względu na bezpieczeństwo portu i lotniska.
Przemyt jest szczególnie ożywiony w miejscach, które są trudne do patrolowania.
Niezgłoszone do oclenia towary mogą być transportowane na wiele sposobów: 148
1. Pasażerowie mogą wieźć towar w swoim zarejestrowanym lub podręcznym
bagażu (metoda najczęściej stosowana do przemytu małych, lecz cennych
przedmiotów).
2. Pasażerowie ukrywają też zakazane rzeczy w ubraniu (przystosowanie niektórych
części garderoby do przenoszenia okazów chronionych CITES).
3. Używanie samochodów i ciężarówek. Towary mogą znajdować się ukryte
pomiędzy legalnym ładunkiem.
4. Kontenery (sam kontener nie jest często sprawdzany, po specjalnym
przygotowaniu może zawierać w środku legalny towar).
5. Wysyłka pocztą (nielegalne towary wysyłane są za pomocą specjalnie
spreparowanych przesyłek pocztowych).
6. Specjalnie zbudowane paczki zawierające podwójne dno.
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7. Paczki z etykietami „uwaga niebezpieczne zwierzę”.
W niektórych przypadkach, z uwagi na trudności w określeniu gatunku, handlarze
podmieniają gatunki, legalne dokumenty przewozowe CITES mogą nie odpowiadać
przewożonemu gatunkowi, lub też ilość może być niezgodna z tą wymienioną w dokumentach
(duże ilości). Zdarza się również podanie nieprawdziwego kraju docelowego. Przemyt nasila
się również poprzez używanie fałszywych dokumentów.

Ryc. 28 - Sekcja zwłok: wąż boa149
Handel zwierzętami i roślinami może być dodatkowo powiązany z innymi formami
nielegalnego handlu – narkotykami, bronią, alkoholem, kamieniami szlachetnymi, itd.
29 czerwca 1993 r. w Stanach Zjednoczonych zatrzymano przesyłkę węży boa z Kolumbii.
Podczas oględzin stwierdzono, że jeden z węży miał nienaturalnie zapadnięte ciało. Rentgen
wykazał obecność w organizmie ciała obcego. Po sekcji z węża wydobyto 2. prezerwatywy
zawierające 60 gram kokainy każda.
Obecnie nie istnieje żadna jednostka policji międzynarodowej do zwalczania tego typu
działalności przestępczej. Brak jednostek policji nie świadczy o braku obecności tego
procederu oraz o braku współpracy w tym zakresie.

W październiku i grudniu 1991 r.

sekretariat CITES został poinformowany o łącznej akcji przeprowadzonej przez duńską
policję oraz niemieckich i francuskich celników. Dochodzenie ujawniło istnienie
międzynarodowej grupy przestępczej z centrum w Hiszpanii, która specjalizowała się w
przywozie ptaków drapieżnych do Europy. 150
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Rozdział 6
Współczesne organizacje przestępcze działające na
terenie wpływów włoskich organizacji przestępczych
Wiek XX i XXI pod wieloma względami stanowiły i stanowią szczególny okres w
historii ludzkości. Nastąpił ogromny przełom w dziedzinach nauki i techniki. Z drugiej zaś
strony powstały również mocarstwa totalitarne, które doprowadziły w XX wieku do wybuchu
dwóch wojen światowych. W tym samym stuleciu miało ponadto miejsce wiele innych
mniejszych ale równie krwawych konfliktów. W erze powstawania „globalnej wioski”
specyficznemu umiędzynarodowieniu uległa także przestępczość zorganizowana. Jak już
wcześniej wspominałem Cosa Nostra sycylijska była zjawiskiem początkowo ograniczającym
się właściwie jedynie do Sycylii, emigracja ludności oraz zmieniające się możliwości
ekonomiczne sprawiły, że organizacja ta zaczęła prowadzić działania na kilku kontynentach.
Podobna sytuacja wpłynęła również na ekspansję innych organizacji przestępczych, japońska
Yakuza rozszerzyła swoją działalność na Koreę Południową, Chiny, Stany Zjednoczone oraz
Europę. Chińskie triady na Tajlandię, Indie, Indonezję oraz Stany Zjednoczone.
Trwałe ekspansje organizacji przestępczych oraz zmiana zakresu działalności
przestępczej skutkuje działaniem w jednym obszarze organizacji wywodzących się z różnych
kultur.
W niniejszym rozdziale postaram się scharakteryzować największe organizacje
przestępcze, z którymi rywalizują lub, w zależności od potrzeb, zawierają sojusze włoskie
organizacje przestępcze.

6.1 - Yakuza (Borykudan)
Początki przestępczości zorganizowanej w Japonii sięgają około 300 lat wstecz. Jej
historia wypełniona jest legendami i podaniami o walecznych członkach yakuza, niosących
pomoc ludowi. Ich bohaterowie są ofiarami społecznego systemu czyniącymi dobro, którzy w
końcu wygrywają, ludźmi, którzy żyli poza prawem z godnością. 151
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Prawidłową nazwą przestępczości zorganizowanej w Japonii jest Boryokudan („grupy
stosujące przemoc”) – to właśnie ten ostatni termin jest używane przez doktrynę i praktykę
stosowania prawa w Japonii.
Początki przestępczości zorganizowanej w Japonii sięgają okresu Edo (od autora epoka w której realną władzę sprawowali szoguni z rodziny Tokugawa w latach 1608 – 1868).
Gdy w 1603 r. Tokugawa leyasu został szogunem wielu samurajów zostało pozbawionych
seniorów (od autora - w Japonii dominował wtedy okres wasalno–lenny). Bezpańscy samuraje
określani byli mianem „ronin”. Często gromadzili się oni w większych grupach i żerowali na
rolniczych społecznościach i mniejszych miasteczkach. Z powodu ich skandalicznego
zachowania wieśniacy tworzyli gangi „machi–mokko” (służący miastu) lub „otokodate”
(rycerscy obywatele). Zgodnie z opinią historyka Kanehiro Hoshino eksperta od
przestępczości zorganizowanej Japonii wielu przodków Yakusa wywodzi się od roninów
zatrudnianych przez wieśniaków do ochrony miast. 152
Sama nazwa Yakuza wywodzi się od zajęcia, którym trudzili się pierwsi członkowie
gangów w tamtym okresie. Był nim hazard. Najgorsze ustawienie kart jakie można uzyskać w
japońskiej grze karcianej oicho-kabu to kombinacja kart osiem (Ya), dziewięć (Ku), trzy
(San). Suma tych trzech cyfr dawała wynik zero, co oznaczało przegraną. Z czasem tego
określenia (Ya-Ku-Sa) zaczęto powszechnie używać dla określenia członków gangów, a w
wieku XX zaczęto określać nim przestępczość zorganizowaną. O członkach gangów mówiło
się że „urodzili się, aby przegrać”153
Po zakończeniu się okresu feudalizmu w Japonii Yakuza zajęła się kontrolą prostytucji
i hazardu, wymuszeniami lichwiarskimi, oszustwami oraz kontrolowaniem budownictwa i siły
roboczej. W 1879 r. Toyama Mitsuru założył Genyosha (Stowarzyszenie Mrocznego Oceanu)
Ta skrajnie nacjonalistyczna organizacja oddana była idei ekspansji japońskiej władzy na Azję
kontynentalną oraz zmierzała do przywrócenia tradycyjnych wartości. Utrzymywała bliskie
związki z paramilitarnym i okultystycznym Stowarzyszeniem Czarnego Smoka.
Obie grupy wypracowały sobie kontakty z Yakuzą, używając jej członków do
mordowania lewicowych polityków i przeprowadzania zamachów terrorystycznych, np.
zamachu na cesarzową Korei w 1895 r. 154
Po zakończeniu wojny na Pacyfiku, Yakuza opanowała czarny rynek. Kraj był
zniszczony i brakowało dosłownie wszystkiego. Japończycy w owym czasie żyli w skrajnym
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ubóstwie. Po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej Borykodan zajęło się handlem
narkotykami, prostytucją oraz hazardem. 155
Wcześniej w czasie samej wojny w Japonii, tak jak i w innych krajach dostarczano
żołnierzom amfetaminy, która jak stwierdzono, „pomagała im przetrwać” Dlatego też w
Japonii produkowano duże ilości tego narkotyku. Po wojnie w czasie okupacji, amfetaminę
sprzedawano przygnębionej po klęsce ludności. Potem, mimo poprawy nastrojów, popyt na
ten narkotyk nie spadał, wahając się jedynie w zależności od dostaw i okresowych akcji
przeprowadzanych przez policję. Rynek ten, jako bardzo dochodowy, został całkowicie
opanowany przez Yakuzę.
Również prostytucja stała się domeną Yakuzy. Tradycyjnie pewne formy prostytucji
były w Japonii uznawane i respektowane. Dodatkowo w wyniku trudnej sytuacji materialnej
wiele rodzin sprzedawało kobiety gangom, a te wykorzystywały je jako prostytutki. Kiedy w
1958 r. oficjalnie zakazano prostytucji wszystkie tego typu transakcje przeszły do podziemia
pozostając całkowicie w gestii Yakuzy.
Jedynie hazard został częściowo wyjęty spod kontroli Yakuzy ponieważ większość
popularnych jego form zostało zalegalizowanych (wyścigi konne, rowerowe, motorówkowe).
W rękach organizacji pozostawały nadal zakłady ze sportów zawodowych156
Yakuza zorganizowana jest nadal w sposób feudalny. Na czele organizacji stoi oyabun
(ojciec), który sprawuje władzę za pomocą kobun podwładnych. W celach dokonania
właściwej analizy organizacji należy rozbudować tę strukturę dzieląc ją na dwa równolegle
działające modele organizacyjne, stanowiące jedną wyjątkową całość. Pierwszy model
odpowiada budowie pojedynczego gangu (jednej komórki), której terytorium działania
ograniczone jest obszarem jednej dzielnicy miejskiej (ryc. 29.), drugi przedstawia szczebel
zarządzający, razem z reprezentacją organizacji na poziomie centralnym (ryc. 30). Te dwa
systemy łączą się w jeden zamknięty gdzie określone są metody komunikacji, strefy wpływów
oraz „podrzędność służbowa”. Oczywiście oyabun (regionu) zobowiązany jest przekazywać
część ze swoich wpływów najwyższemu oyabunowi. Budowa organizacji w podstawowym jej
zakresie przypomina strukturę rodziny, często członkowie są związani dodatkowo więzami
krwi. Struktura ta jest często symboliczna, bo oparta jest ona na szacunku osób młodszych w
stosunku do osób starszych.
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Ryc. 29 - Przedstawia strukturę organizacyjną gangu
Na czele organizacji znajduje się zawsze oyabun (ojciec i głowa rodziny) kolejni w
strukturze zarządzania są wakashu (synowie). Między nimi oyabun wyznacza shatei – gashira
przywódcę braci (lub według innych źródeł najsilniejszego z braci). Decyzję swoją podaje w
oparciu o wiek braci oraz w oparciu o charakter. Od tego momentu staje on się numerem dwa
w organizacji, znajduje on się wielokrotnie nad pierworodnym (waka-gashira). Kolejną bardzo
ważną osobą w organizacji jest saiko – komon. Jest to najwyższy doradca oyabuna,
odpowiedzialny między innymi za kontakt z adwokatami oraz księgowymi.

Ryc. 30 - Budowa organów centralnych na przykładzie Yamaguchi - gumi
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Najlepiej udało się poznać budowę Yakuzy zarządzanej w latach 70-tych przez
oyabuna Takoa Kazuo. Innymi osobami w tej organizacji byli wakashira–hosa (młodzi
asystenci oyabuna), tak jak w przypadku władzy regionalnej oyabun mianował jednego z
pośród nich młodym następcą wakashira. Istniało również ciało doradcze sanro–kai. Poniżej
byli kambo atsukai – dowódcy oddziałów oraz kumi in – żołnierze. 157
Najważniejsze w organizacji jest posłuszeństwo oraz lojalność. Za drobne
przewinienia przewidziana jest kara samookaleczenia poprzez obcięcie fragmentu palca. Po
samookaleczeniu, skruszony oddaje odcięty palec przywódcy jako wyraz „lojalności i oddania
oraz szczerych przeprosin”158
Silną pozycję potwierdza otwarte funkcjonowanie Yakuzy w Japonii. Borykudan mają
swoje biura. Samo bowiem członkostwo w gangu (odmiennie jak we Włoszech) nie jest
karane w prawie japońskim. Znani przestępcy pokazują się nadal publicznie, otwierają
oficjalne biura gangów, nawet posługują się wizytówkami.
Warto też dodać, że w japońskiej doktrynie prawa karnego podnosi się, że policja
postępuje słusznie, nie ścigając przywódców gangów, bo zapewnia to „stabilizację w świecie
przestępczym.” Uważa się, że nadmierne ściganie bossów organizacji przestępczych może
wprowadzić zamęt oraz walki na ulicach między klanami dążącymi do zdobycia władzy. Jako
przykład podaje się Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską, gdzie przestępcy ścigani są z
całą surowością i owocuje to walkami ulicznymi, w których cierpią niewinni.
Yakuza podobnie jak włoska mafia kieruje się zasadami i rytuałami. Istnieje
specyficzny rytuał przyjęcia nowych członków do organizacji. Oyabun (ojciec) przyjmując
członka dokonuje specyficznej adopcji, po której rekrut staje się jednym z jego dzieci. Podczas
ceremonii rekrut siedzi twarzą do oyabuna. Jego wprowadzający przegotowują specjalną sake,
dodając do wina ryżowego sól i rybie łuski. Kielich oyabuna napełniony jest do pełna a
nowicjusza jedynie do połowy - wskazując na jego podrzędne stanowisko. Po przysiędze
nowy członek musi być bezwzględnie posłuszny, ślubuje okazać szacunek rodzinie i stawiać
ją ponad wszystko inne.
Posłuszeństwa wobec oyabuna nie wolno nigdy kwestionować. Od kobunów oczekuje
się, że pójdą do więzienia za ojca i będą gotowi służyć mu jako pocisk (teppodama). Każde
niewywiązanie się ze swych obowiązków lub jakiekolwiek działanie ściągające dyshonor na
rodzinę niesie za sobą konieczność złożenia formalnych przeprosin i odbycie pokuty. Jak już
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pisałem powyżej przyjmuje ona najczęściej formę yubitsume.159 (obcięcie części palca i
darowanie jej oyabunowi). Czynność ta po pierwsze jest ostrzeżeniem dla innych, że ta osoba
nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i zawiodła rodzinę. Po drugie i najważniejsze
okaleczenie osłabia chwyt miecza, czyniąc z takiej osoby przeciwnika łatwiejszego do
pokonania.160
Obecnie jednak wielu gangsterów w Japonii szczyci się swoimi yubitsume licząc na
lepszą obsługę w restauracjach, pubach oraz sklepach. Za granicą jednak by ukryć
przynależność do yakuzy wielu nosi protezy palców.
Kolejnym rytuałem, który jest bardzo mocno kojarzony z Yakuzą są niewątpliwie
tatuaże. Początkowo w Japonii tatuaż był stygmatem naznaczającym przestępcę na całe życie.
Yakuza poprzez tatuaże całego ciała przekształciła je w ozdobę. Tatuaż na ciele każdego z
członków jest indywidualny i przedstawia historię członkostwa w organizacji.
Władze walcząc z organizacją w 1868 r. zdelegalizowały tatuaże co spowodowało
odwrotny skutek do zamierzonego. Tatuaże stały się symbolem walki ze złowrogą władzą.
Sytuacja ta trwała do roku 1945, gdy amerykańskie władze okupacyjne zniosły zakaz
tatuowania ciała.
Charakterystyczny tatuaż dla członka Yakuzy zakrywa plecy, ramiona oraz część
klatki piersiowej pozostawiając centralną część odsłoniętą.
Mimo, że nie odnalazłem jeszcze żadnych informacji dotyczących starć między
organizacjami przestępczymi z Japonii oraz z Włoch, moim zdaniem jest to jedynie kwestia
czasu. Yakuza poza terytorium Japonii oraz Chin działa również na terenie Stanów
Zjednoczonych: na Hawajach, w Los Angeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, Arizonie,
Virginii oraz Nowym Jorku. Jej główny obszar działalności obejmuje przemyt metaamfetaminy do Stanów Zjednoczonych oraz broni krótkiej w drugą stronę do Japonii, Chin
oraz na Filipiny. Strefy wpływów Yakuzy obejmują również Meksyk oraz Peru gdzie obszar
ich działalności obejmuje przemyt ludzi. Yakuza na emigracji skłonna jest zawierać sojusze.
W Kaliforni zawarła sojusz z chińskimi triadami, organizacjami wietnamskimi oraz
koreańskimi. 161
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6.2 - Triady – chińska przestępczość zorganizowana
Zawiązywanie tajnych stowarzyszeń było od niepamiętnych czasów cechą chińskiej
tradycji. Spowodowane było to specyficznymi warunkami historycznego rozwoju tego
ogromnego kraju. One to tworzyły swoistą glebę, z której związki te wyrastały. Większość ze
związków zawiązujących się na terenie Chin miało charakter tajny. Ogólnoświatowe tajemne
stowarzyszenie, które w XIX wieku uzyskało oficjalną nazwę „triad” występowało według
niektórych uczonych pod różnymi nazwami od 25 roku n.e.
Najstarszą grupą, jaka jest łączona z początkami triad jest „Chih Meh” lub też
Czerwone Brwi. Jego podstawowym zadaniem było obalenie panującej dynastii Han. W
swoich strukturach skupiała ona przede wszystkim chłopstwo przywiązane bardzo mocno do
tradycji chińskich.162 Kolejne stulecia przyczyniły się do powstania innych organizacji o
charakterze tajnym jak „Tajne Stowarzyszenie Żółtych Turbanów”, „Czerwone Włócznie”,
„Długie Miecze”163
Grupą, która bez wątpienia miała wpływ na powstanie triad, było Stowarzyszenie
Białego Lotosu (Pai Lien Cziao) istniejące od XI w. i kierujące, już jako organizacja
polityczna, walką przeciwko dynastii mongolskiej Tang (1280 r. – 1368 r.). Dzięki wsparciu
stowarzyszenia na tronie cesarskim został osadzony buddyjski mnich Hung Wu i rozpoczął on
nową dynastię Ming.
W 1644 r., gdy dynastia Qing podbiła całe Chiny stowarzyszenie lotosu ponownie
rozpoczęło walkę opozycyjną. 164
Drugim wielkim stowarzyszeniem o licznych powiązaniach i rozbudowanej
infrastrukturze politycznej był „Związek Triady” (San Ho Huei, który powstał wkrótce po
masakrze zakonników buddyjskich w pagodzie Szao-Lin. Według badań mieli go założyć
mnisi ocaleli z pogromu w 1674 r. Terenem działania „Związku Triady” były Chiny
południowe, a bazą społeczną, oprócz chłopów – rzemieślnicy, kupcy i część inteligencji.
Trzecim tajnym stowarzyszeniem o poważnym wpływie było Tajne Stowarzyszenie
Starszych Braci (Ko Lao Huei), założone w połowie XVIII w., które rekrutowało swych
członków spośród chłopstwa, policji wiejskiej, żołnierzy wojsk lokalnych, rzemieślników i
kupców. Również i to stowarzyszenie posiadało liczne rozgałęzienia i filie w wielu regionach
kraju.
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Oprócz wymienionych powyżej, działało wiele innych tajnych organizacji; wszystkie
głosiły narodowe hasła antymandżurskie; główną bazą społeczną wszystkich było chłopstwo.
W XX wieku nasiliły się nastroje antykolonialne. W latach 1899-1901 wybuchło
powstanie „bokserów” skierowane przeciwko dynastii Quing. Krwawo stłumione powstanie
zakończyło się podpisaniem w 1902 r. „protokołu końcowego” zwanego również „protokołem
bokserskim”. Nakładał on na Chiny kontrybucję w kwocie 450 milionów uncji srebra.
Dyplomatom zagranicznym zezwolono na zbudowanie w Pekinie dzielnicy wydzielonej –
zwanej „dzielnicą poselską”. Chiny zgodziły się także na liczne udogodnienia i koncesje
handlowe i żeglugowe dla mocarstw kolonialnych. Po nałożonych sankcjach ruch narodowo –
wyzwoleńczy jedynie przybrał na sile. 165
W 1912 r. po odzyskaniu przez Chiny niepodległości kończy się etap bohaterski
działania chińskich tajnych stowarzyszeń. Triady ewoluowały w kierunku działalności
przestępczej utrzymując jednocześnie bardzo silne więzy z organami władzy państwowej.
Triady przywiązują również ogromną wagę do rytuałów, podobnie jak organizacje
przestępcze wywodzące się z Włoch. Istnieje ponad 36 przysiąg, które regulują wierność w
stosunku do organizacji, hierarchię, rytuał inicjacji ale również dotyczących należytego
zachowania się w organizacji: „zakaz uwodzenia żony lub konkubiny innego członka
organizacji”. Przysięgi te nie są tylko pustą ceremonią. Śmierć od „miriady mieczy” lub też
„śmierć tysiąca cięć” jest najsurowszą z kar stosowaną przez członków triad aż do dzisiaj. 166
Współczesne triady najlepiej zostały poznane w okolicach Hong Kongu. Ten region
Chin jest uważany za epicentrum działalności tych organizacji przestępczych. W
rzeczywistości triady nie są jedną organizacją przestępczą, ale kartelami utworzonymi przez
połączenia określonych gangów, posiadając jedną strukturę organizacyjną oraz rytuały. Mimo
oficjalnej podległości najwyższemu przywódcy są one zdecentralizowane. Do dzisiaj nie
odnotowano istnienia jednej silnej grupy będącej w stanie efektywnie zarządzać wszystkimi
członkami triad.
Z uwagi na stosunkowo młodą emigrację z Chin (do Europy Zachodniej zaczęła ona
napływać w latach 90. ubiegłego wieku) policja nie dysponuje danymi dotyczącymi grup
przestępczych działających na terenie Europy. W celach porządkowych przyjmuje się, że
każdy człowiek narodowości chińskiej, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za
handel narkotykami lub innego rodzaju przestępstwa jest automatycznie katalogowany jako
członek chińskich triad. Badania przeprowadzone przez Interpol sugerują że ten typ
165
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klasyfikacji może nie być wystarczający. W latach 60-tych oraz 70-tych ubiegłego wieku
emigracja z Chin posługiwała się jednym dialektem i wywodziła się prawie wyłącznie z
Kantonu. Obecnie jednak odnotowuje się falę emigracji ludności pochodzenia chińskiego,
wywodzącej się z Kambodży, Singapuru, Malezji, Tajwanu oraz Makau.167
Jedną z największych współcześnie działających chińskich organizacji przestępczych
jest Triada 14 K. Jej początki sięgają 1947 r., gdy Kot Siu–wong połączył wiele grup triad w
Stowarzyszenie Wierności Hung Fat Shan. Triady zostały w celach organizacyjnych
podzielone na 44 grupy natomiast w każdej z ich nazw widniała zakodowana liczba 14. Liczba
ta została wybrana z uwagi na adres siedziby Kota – ulica Po Wah 14 Kanton (Guangzhou).
Litera „K” była podkreśleniem władzy naczelnej Kota. Poziom politycznej korupcji, jaki w
Hongkongu osiągnęła 14K, pomógł stać się jej drugim co do wielkości stowarzyszeniem
triady na tym terenie. Dysponowała ponad 8000 członków w 20. różnych gangach. Poza
Hongkongiem miała również swoje placówki na Tajwanie oraz w Makau. Jej działalność
skupiona była na nielegalnej prostytucji, hazardzie oraz handlu narkotykami. Władza 14 K w
znacznym stopniu osłabła po przejęciu Hongkongu oraz Makau przez Chiny, jednak jest ona
nadal jedną z najszybciej rozwijających się triad w wielu ważnych miastach świata, jak: Los
Angeles, Vancouver oraz Sydney.168
Pierwszą co do wielkości działającą na terenie Hongkongu jest Triada Sun Yee On. By
obejść zakaz istnienia tajnych stowarzyszeń ustanowiony przez Brytyjczyków w Hongkongu,
rejestrowano je jako różnego rodzaju działalności: Klub Bokserski To Shui lub Izba Handlowo
– Przemysłowa Yee On. Po wojnie organizacja skupiła swoją działalność wokół prostytucji
oraz handlu oraz przemytowi opium. Działalność tej organizacji znana jest również w Europie,
gdzie zajmuje się ona przemytem narkotyków. Triada ta kontrolowała również przemysł
kinematograficzny w Hongkongu. Organizacja ta nie straciła na sile po przejęciu Hongkongu
przez Chiny w 1997 r. Sun Yee On kontynuuje swoją ekspansję w Azji, Europie, Afryce
Południowej oraz Kanadzie.
Najstarszą z triad w Hongkongu jest Wo Shing Wo. Była ona jedną z pierwszych
organizacji przeciwstawiających się siłom brytyjskim w latach 40. XIX w. Jej działalność
obejmowała wiele obszarów, jak monopol na ryksze w Hongkongu, gangi kieszonkowców i
nielegalny hazard. Z czasem obszar jej działalności objął również handel ludźmi i prostytucję.
Na początku lat 90. ubiegłego wieku Wo Shing Wo na świecie miała ponad 10000 członków.
Nieustanne naloty policji w Hongkongu zachęciły triadę do rozszerzenia działalności za
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granicę. W pierwszych latach XXI w. obszar jej działania obejmował Amsterdam, Makau,
Nowy Jork, Londyn oraz Sydney. Obecnie organizacja przestępcza zajmuje się przemytem
narkotyków, wyzyskiem, handlem ludźmi, prostytucją, praniem brudnych pieniędzy.
Grupa ta jest szczególnie silna w Wielkiej Brytanii. Działa w takich miastach, jak
Londyn, Manchester, Southampton.
Ostatnią z organizacji przestępczych zaliczanych do triad, wywodzących się etnicznie
z Tajwanu jest Gang United Bamboo. Gang wziął swoją nazwę od Bamboo Forest Road.
(ulica lasu bambusowego – tłumaczenie autora). Działalność tej organizacji przestępczej
skupiała się wokół prostytucji, handlu narkotykami. Organizacja w latach 80. XX wieku
posiadała na całym świecie ponad 10000 członków i 24 podgrupy o różnych nazwach. 169
Triady jako organizacja przestępcza posiadają ogromne możliwości adaptacyjne.
Organizacja skutecznie działała w czasie istnienia imperium, przystosowała się do ustroju
demokratycznego na Tajwanie oraz komunistycznego reżimu panującego w Chińskiej
Republice Ludowej. Podobnie jak włoskie organizacje przestępcze triady rozrosły się przez
falę chińskiej emigracji na inne państwa świata, jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia
oraz na całą Europę.
Obecne tempo zmian odbija się również na zdolności stowarzyszeń triady do
szybkiego wkraczania w nowe przedsięwzięcia przestępcze. Triady są pionierami w
cyberprzestępczości, fałszowaniu kart kredytowych oraz piractwu w zakresie przestępczości
intelektualnej.
Moim zdaniem Triady osiągnęły etap, w którym są gotowe zawierać sojusze z
organizacjami przestępczymi wywodzącymi się z innych narodowości. Jak już pisałem
powyżej, zawierają one sojusze między innymi z Yakuzą w Stanach Zjednoczonych.
Emigracja do Europy oraz tworzenie placówek na terenie europejskich państw jest
oczywistym wkroczeniem na terytorium działania włoskich organizacji przestępczych i może
owocować w najbliższym czasie nowym rodzajem zagrożenia.

169
D. Southwell: „Historia przestępczości zorganizowanej. Prawdziwe dzieje i tajemnice gangów całego świata”, wydawnictwo Mak Brema,
2009, str. 77-80

109

6.3 - Triady wietnamskie170
Są to stosunkowo młode organizacje przestępcze, które wyłoniły się wraz z
zakończeniem działań wojennych w Wietnamie w latach 70. ubiegłego wieku. Członkowie tej
organizacji byli świetnie wyszkoleni do działań wojskowych na froncie.
Fala emigracji do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Hongkongu, Francji,
Niemiec i Wielkiej Brytanii ułatwiła utworzenie nowego typu siatek w tych krajach. W latach
1970 – 1990 wielu członków organizacji przestępczych przedostawało się do państw Układu
Warszawskiego tworząc tam organizacje przestępcze zajmujące się głównie kontrabandą.171
Organizacje te są błędnie nazywane triadami z uwagi na ich azjatyckie korzenie. Od
chińskich tajnych stowarzyszeń odróżnia ich kompletnie inne pochodzenie. Korzenie tych
organizacji tkwią w konflikcie zbrojnym lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Organizacje te, po
zmianie obszaru działania oraz wypuszczeniu z obozów przejściowych, idealnie dają sobie
radę z działalnością na terenie innych krajów. Nazwy tych organizacji rzadko są
udokumentowane historycznie. Najczęściej są to nazwy wsi skąd pochodzi większa liczba
członków (Saigon), lub też nazwa mająca budzić grozę wśród przeciwników (Born to Kill,
Red Dragons)
Organizacje te zajmują się głównie lichwą, prostytucją. Coraz częściej zaobserwować
można współpracę między organizacjami z więcej niż jednego kraju.
W USA gangi wietnamskie stały się nową gwiazdą w azjatyckich społecznościach
przestępczych z powodu ekstensywnego stosowania przemocy. Zwane są one często
„napastnikami domów”, ponieważ członkowie gangów podróżują po kraju, rabując,
terroryzując zamożne rodziny azjatyckie.
W Europie dotychczas działalność triad nie stanowiła wielkiego problemu dla policji
europejskich, ponieważ społeczności te były stosunkowo niewielkie, a ofiarami działalności
triad byli głównie Chińczycy oraz Wietnamczycy. Sprawy takie również bardzo rzadko były
zgłaszane policji. Jednakże należy się spodziewać, że w najbliższym czasie będziemy mieli do
czynienia nie tylko z lokalną zorganizowaną przestępczością ale również z międzynarodową
zorganizowaną przestępczością – włącznie z nielegalną imigracją, przestępczością
gospodarczą oraz handlem narkotykami.172
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6.4 - Mafia rosyjska
Rosja jest postrzegana jako kraj, w którym przestępczość stanowi bardzo poważny
problem dopiero od lat 90. ubiegłego wieku w związku z występującym tam lawinowo
wzrostem przestępstw. W okresie od 1985 r. do 1995 r. liczba przestępstw na sto tysięcy
mieszkańców wzrosła z 987. do 1857., przy czym liczba zabójstw z premedytacją wzrosła w
tym okresie o 153%, zaś liczba ciężkich uszkodzeń ciała o 109%173. Przestępczość
zorganizowana rozwinęła się już w czasach Związku Radzieckiego, a czasem nawet w czasach
przedrewolucyjnych.
W carskiej Rosji grupy złodziei łączyły się tworząc gangi o własnych prawach izolując
się niemal zupełnie przed wpływami z zewnątrz i tworząc swoje własne bezwzględnie
obowiązujące

normy

postępowania.

Ponadto

łapownictwo,

nadużywanie

stanowisk

służbowych, łamanie prawa przez urzędników były w Rosji od dawna zwyczajami panującymi
powszechnie. Wśród pierwszych skorumpowanych urzędników państwowych zbliżonych do
dworu carskiego byli: Mieńszykow, Jusupow, Apraksin i inni. I chociaż za czasów Piotra I
uchwalono surowe prawo antykorupcyjne (ukaz z dnia 23 sierpnia 1713 r.) to nadal nie
zmieniło to w znaczący sposób sytuacji związanej z łapownictwem. W czasach późniejszych
przy carskim dworze pojawiali się aferzyści174
Duże zmiany w świecie przestępczym nastąpiły po rewolucji październikowej w 1917
r. Złodziejska elita została częściowo zniszczona lub wyemigrowała. Część przestępców
uległa pokusie bezkarnych grabieży, napadów z bronią w ręku, spekulacji. Podstawową formą
kształtującej się już przestępczości zorganizowanej w tych latach była banda.175 Zarówno
Lenin jak i później Stalin wykorzystywali te grupy przestępcze do usuwania osób „wrogich
klasowo”. Organizacje te szybko uzyskały nazwę „wory” lub „wory w zakonie”. Byli to
złodzieje kierujący się kodeksem honorowym, składali się z wielu grup etnicznych, które w
normalnych warunkach nigdy by się nie mieszały. Członkowie tej organizacji nosili
charakterystyczne brody, domowej roboty aluminiowe krzyże i typowe dla nich kamizelki.
Członkowie musieli przejść inicjację i zgodzić się na przestrzeganie kodeksu. Pierwszym
elementem inicjacji było złożenie przez kandydata przysięgi, po której otrzymywał specjalny
tatuaż worów oraz „kliczkę” (pseudonim). Pod tym pseudonimem był znany innym worom.
Procedura inicjacji określana była mianem „koronacji”. Za złamanie jakiejkolwiek zasady
„wor” karany był przez sąd o nazwie „schodka”. W przypadku uznania za winnego „wor”
skazywany był na karę okaleczenia lub też śmierć.
173
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Po zakończeniu walk rewolucyjnych członków grup przestępczych aresztowano i
skazywano na pobyt w więzieniach i obozach dla więźniów. Wykorzystywani oni byli tam
jako element pomocny w terroryzowaniu więźniów politycznych. 176
Świat złodziei, który działa na terenie republik byłego Związku Radzieckiego jest
czymś więcej niż określeniem rosyjskiego podziemia. Wspólne zwyczaje powodują, że może
istnieć luźna sieć organizacji, pozwalająca oddalonym od siebie o tysiące mil gangom na
relatywnie łatwe porozumiewanie się i współpracę. Świat ten istniał już za czasów Rosji
carskiej jednak dopiero okres gułagów wpłynął na jego rozwój i rozbudowę. 177
Związki przestępcze jak opisywałem powyżej były związane określonymi zasadami.
Jedna z nich mówiła, że „wor” nie powinien nigdy służyć w armii. W okresie II wojny
światowej Stalin zaoferował ułaskawienie tym więźniom, którzy wstąpią do armii i będą
walczyć przeciwko nazistowskim najeźdźcom. Po wojnie Stalin wycofał się z danego słowa i
posłał większość z tych osób do gułagów.
W ramach organizacji wybuchł konflikt znany jako tzw. „wojna suk”. Trwała ona od
lat powojennych aż do połowy lat 60-tych „zsuczeni złodzieje”, czyli po prostu „suki”, byli
wspierani przez administrację więzienną. Krwawe walki między poszczególnymi grupami
związane były z dążeniem do przełamania zasady zakazującej jakiejkolwiek współpracy z
władzami, co poprzez wyeliminowanie starszych, przywiązanych do przestępczej tradycji
przywódców zostało w końcu osiągnięte. Nowe zasady zezwalały na kolaborację z władzą,
pod warunkiem, że przynosiło to worom korzyść.
Dalszy rozwój organizacji przestępczych wiązał się z niewydolnością ekonomiczną
systemu i faktem powstania coraz większej liczby działających nielegalnie zakładów
produkcyjnych, często funkcjonujących na bazie państwowych zakładów i przedsiębiorstw.
Gdy po śmierci Stalina ogłoszono amnestię, tysiące zwalnianych przestępców znalazło dla
siebie nowe zajęcie w postaci wymuszania haraczy od osób działających w nielegalnym
obrocie ekonomicznym. Proceder ten był na tyle dochodowy, że już pod koniec lat 50.
koniecznością stało się spotkanie najbardziej wpływowych przywódców grup przestępczych w
celu ustalenia stref wpływów.
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W Moskwie pod koniec lat 60. jedna z silniejszych

organizacji przestępczych kierowana była przez przestępcę o przezwisku „Mongoł”, który
oprócz ściągania haraczy od osób funkcjonujących w szarej strefie ekonomicznej
uporządkował też podziemie przestępcze, podporządkowując sobie wielu przestępców
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działających na terenie Moskwy. Po aresztowaniu „Mongoła” w 1972 r. jego miejsce zajął
przestępca o nazwisku Iwankow, który prowadził również ten typ działalności przestępczej do
swojego aresztowania w 1981 r. 179
W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia organizacje przestępcze zaczynały współdziałać
ściśle z organami władzy. Powolny upadek systemu totalitarnego wpływał na pogłębienie
siatki powiązań między organami władzy państwowej a członkami organizacji przestępczej.
Sytuacja jaka wytworzyła się w Rosji pod koniec XX wieku jest wzorcowym przykładem na
nakładanie się na siebie przestępczości zorganizowanej i tzw. przestępczości białych
kołnierzyków. Doszło tu do sytuacji, w której byli przedstawiciele elit partyjnych, działając
wbrew lub na granicy prawa, sprawują kontrolę nad najbardziej lukratywnymi dziedzinami
gospodarki, z drugiej zaś strony – trudna sytuacja ekonomiczna kraju sprawia, że
zorganizowane grupy przestępcze w swojej działalności znajdują - dzięki korupcji - wsparcie
wielu wysokich urzędników, a jednocześnie - dzięki uzyskiwanym dochodom - stają się
atrakcyjniejszym „pracodawcą” niż legalnie działające przedsiębiorstwa.
Pod koniec lat 90. XX wieku na terenie Rosji rozpoznano działanie około ośmiu
tysięcy grup przestępczych. Większość z nich należała do najniższego poziomu
organizacyjnego określanego jako gangi. Charakteryzowało zaangażowanie w walki uliczne.
Kolejny szczebel organizacji przestępczych cechowała lepsza organizacja, większy rozmach
prowadzonej działalności, korupcja oraz posiadanie pewnych powiązań ze strefami władzy.
Trzeci typ zorganizowanej przestępczości w Rosji składał się z przedsiębiorców uzyskujących
nielegalne zyski dzięki współpracy z byłymi członkami aparatu władzy oraz ogromnej
korupcji.180
Jako najbardziej typowe oraz dochodowe rodzaje działalności przestępczej w Rosji
wymieniane są: handel bronią (z przestępcami często współpracują wojskowi mający dostęp
do ogromnych składów różnego rodzaju broni),181 handel narkotykami, organizowanie
prostytucji,182 wymuszanie haraczy183, kradzieże samochodów, przemyt antyków oraz
oszustwa finansowe na dużą skalę. Rosja stała się też w ostatniej dekadzie XX wieku krajem,
w którym na dużą skalę dokonywano prania brudnych pieniędzy. Następował również proces
konsolidacji świata przestępczego i rozszerzanie wpływów przez środowiska przestępcze.
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Koniec ery Gorbaczowa przyniósł gwałtowny wzrost przestępczości, który trwał do
1993 r. Wykrywalność przestępstw w roku 2005 wzrosła do 3554738. Głównym powodem
tego wzrostu była nowo wprowadzona polityka walki z przestępczością, dzięki której coraz
trudniej było ukryć popełnione przestępstwa. Równocześnie ze wzrostem liczby przestępstw
rosła ich wykrywalność, która - wg danych FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) – w 2005
r. wyniosła 47,8%.
Zagrożenie przemocą w Rosji jest bardzo wysokie. Liczba zabójstw (na 100000 osób)
odnotowanych przez policję wzrosła z 6,6% w 1987 r. do 21,7% w 2005 r. Pod tym
względem, Rosja zajmuje trzecią pozycję, zaraz po Kolumbii i Afryce Południowej.
Liczba osób trafiających do więzień jest w Rosji najwyższa na świecie. W 2002 r. w
zakładach karnych w Rosji znajdowało się 968000 osób. Jeden na czterech dorosłych
mężczyzn w Rosji jest byłym więźniem.
Termin „mafia rosyjska” dotyczy wszystkich trzech grup, które tworzą obecny obraz
przestępczości w Rosji, tj. skorumpowanych urzędników rządowych, oligarchów i członków
zorganizowanych organizacji przestępczych, dowodzonych przez tzw. autorytety (awtoritety) i
luźno ze sobą związanych w ramach swoistej korporacji przestępczej, określanej jako tzw.
braterstwo złodziei.184
Dominującym modelem współpracy przestępców w Europie jest sieć relacji
osobowych, elastycznie wykorzystywanych do popełniania przestępstw. Najczęściej podstawą
owej współpracy jest umowa, która może przybierać dwie formy: relacji między dostawcą i
odbiorcą usługi lub tymczasowej relacji typu pracodawca – pracownik bądź też spółki.
Najniebezpieczniejsze w Rosji są obecnie organizacje przestępcze, które mają silną pozycję w
elitach władzy. Mają one bezpośredni dostęp do istotnych, z punktu widzenia społecznego,
procesów decyzyjnych w dziedzinie polityki, biznesu i środków masowego przekazu.185
Przestępcy pragną legalizować swoją działalność. Posiadają bazę ekonomiczną i pieniądze.
Jeśli zważyć, że miejsca w parlamencie są od dawna przedmiotem handlu, oczywiste jest, że
przedstawiciele organizacji mafijnych bez trudu docierają do kręgów władzy. Prowadzą
lobbing lub wprost kierują i podejmują decyzje określające dalsze kierunki rozwoju ekonomiki
i polityki. 186
Rosyjska przestępczość zorganizowana w obecnym stanie stanowi ogromne
niebezpieczeństwo w szczególności dla obszaru Europy oraz Ameryki Północnej. Otwarte
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granice, rozwijanie stosunków handlowych z innymi państwami sprzyjało temu, by
działalność mafii osiągnęła charakter międzynarodowy. Podstawowymi formami aktywności
były i są: eksport i import broni, narkotyków, prostytucja, pranie brudnych pieniędzy w
zagranicznych bankach. Oddziały mafii rosyjskiej można spotkać na całym świecie (w USA,
Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwajcarii, Francji oraz Polsce).187 W
obecnym kształcie mafia rosyjska, będąc na najwyższym stadium swojego rozwoju, w sposób
istotny wkracza w strefę wpływów działań włoskich organizacji przestępczych. W takich
warunkach umacnia się konkurencja grup przestępczych. Będą one zaostrzać metody walki, co
uwidoczni się we wzroście liczby zabójstw. Prognozy rozwoju rosyjskiej mafii nie są
optymistyczne. Ustawodawstwo rosyjskie umożliwia jej na swobodny rozwój w obrębie kraju.
Bez odcięcia w sposób zdecydowany funduszy w sercu organizacji staje się ona praktycznie
niemożliwą do usunięcia z innych krajów. Moim zdaniem ta świadomość może w bardzo
krótkim czasie zaowocować powstaniem kolejnego konfliktu między mafią rosyjską, a
organizacjami przestępczymi wywodzącymi się z innych krajów. Organizacje trwale związane
z terytorium lub też nie zgadzające się na ograniczenie swojej strefy wpływów będą zacięcie
walczyć o nie. Tendencja rozwojowa może również pójść w kierunku połączenia sił. Włoskie
organizacje przestępcze jak opisywałem powyżej w ostatnich czasach coraz częściej chętnie
zawierają sojusze strategiczne w celach powiększenia zysków lub stref wpływów.
Nie jest istotne, w którym kierunku pójdzie rozwój tych dwóch międzynarodowych
grup przestępczych. Pewne jest jedno: zaowocuje to powstaniem nowego typu zagrożenia,
które może stać się wyzwaniem dla jednostek zwalczających zorganizowaną przestępczość
oraz organów ścigania.

6.5 - Nowe organizacje przestępcze działające na terenie Włoch
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terenie Włoch, szczególnie przez
sędziów Falcone oraz Borsellino na początku lat 90. ubiegłego wieku spowodowało osłabienie
dotychczas działających rodzin mafijnych. Organizacje musiały zaangażować większe siły w
walce z organami zwalczania przestępczości zorganizowanej. Akcje te z drugiej strony
powodowały sprzeciw wśród niektórych ich członków oraz wśród ludności. Zaowocowało to
powstaniem - o dziwo - nowych organizacji przestępczych o innej strukturze oraz innym
sposobie działania. Z drugiej zaś strony światowa sytuacja polityczna sprzyjała powstaniu
organizacji o charakterze terrorystycznym. Zaobserwować można również wyodrębnienie się
nowych organizacji przestępczych z dotychczasowo istniejących.
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6.5.1 - Mala del Brenta – mafia wenecka188
Jest to stosunkowo młoda organizacja przestępcza. Została założona przez Felice
Maniero na początku lat 80. XX wieku. Chciał utworzyć organizację o zunifikowanej
strukturze, w której skład weszliby członkowie organizacji przestępczych z regionów Veneto
oraz Wenecji. Maniero, budując organizację, opierał się na historycznych przekazach grup
złodziei działających w okolicach Wenecji w XV oraz XVI wieku. Budowa organizacji oparta
była na współpracy i koordynacji różnych wcześniej konkurujących ze sobą gangów. Polityka
ta oznaczała zwiększenie zysków z prowadzonych wymuszeń na miejskich kasynach i
żegludze. Przychody inwestowano w nowe przedsięwzięcia kryminalne, jak przemyt broni
oraz kradzież dzieł sztuki. Użyto ich również by rozszerzyć dotychczas ograniczone operacje
przerzutu narkotyków. Organizacja miała charakter otwarty. Mógł przyłączyć się do niej
każdy, kto wykazywał się specjalnością przestępczą w określonej dziedzinie. W jej składzie
odnajduje się członków trzech dużych gangów: Mestrini, Veneziani, La Banda Martian.
Organizacja ta jest stosunkowo nieliczna; na początku lat 90. ubiegłego wieku miała
ona około 400 pełnoprawnych członków. Wykazała pewne tendencje do zawiązywania
sojuszy, między innymi z Sacra Corona Unita.
Siła organizacji zmniejszyła się wraz z aresztowaniem w 1993 r. Felice Maniero
„Anielska twarz”. Zeznawał on również jako świadek koronny przeciwko innym członkom
organizacji.
Według danych DIA (Direzione Investigativa Antimafia) jest ona 5. pod względem
wpływów wśród grup przestępczych działających na terenie obecnych Włoch.

6.5.2 - Stidda189
Jest to organizacja przestępcza powstała w latach 80-tych ubiegłego wieku. Nazwa jej
wywodzi się od sycylijskiego słowa gwiazda (stidde), lub też od charakterystycznego tatuażu
jej członków składającego się z 5. punktów - po ich połączeniu powstaje gwiazda. Jest ona
bardziej liberalnym odłamem Cosa Nostry. Po dojściu do władzy Salvatore „Totto” Riiny oraz
klanu Corleonesi, część członków organizacji pozostających w konflikcie z nowo wybranym
„capo di tutti capi” musiało odejść. Schronili się oni początkowo na wzgórzach Agrigento,
stopniowo rozszerzając terytorium swojej działalności o Caltanissettę, Ragusę oraz Katanię.
188

D. Southwell: „Historia przestępczości zorganizowanej. Prawdziwe dzieje i tajemnice gangów całego świata”, wydawnictwo Mak Brema,
2009, str. 16
189
D. Southwell: „Historia przestępczości zorganizowanej. Prawdziwe dzieje i tajemnice gangów całego świata”, wydawnictwo Mak Brema,
2009, str. 24-25

116
Organizacja zbudowana jest w bardzo podobny sposób jak Cosa Nostra, lecz do swoich
szeregów dopuszcza kobiety jako pełnoprawnych jej członków. Pierwszymi jej przywódcami
byli Giusepe Croce Benvenuto oraz Salvatore Calafato. Jest ona grupą łatwo przystosowującą
się do zmian. Polityka „czystych rąk” zapoczątkowana przez władze w latach 90-tych
ubiegłego wieku jedynie wzmocniła pozycję „Stiddy” ponieważ skierowana ona była
bezpośrednio przeciwko działalności „La Cosa Nostra”.
Organizacja mimo aresztowań jest nadal silna i korzyści majątkowe czerpie w znacznej
mierze z handlu narkotykami, przemytu ludzi, handlu bronią oraz pobieraniem haraczy.
Częściowe przyzwolenie dla swoich działań „Stidda” zapewniła sobie, dzięki przestrzeganiu
kodeksu honorowego, w którym zakazane jest likwidowanie urzędników państwowych, jak:
policjanci oraz sędziowie.

6.5.3 - Mafia albańska
Organizacja przestępcza powstała po upadku komunizmu w 1991 r. Początkowo była
ona jedynie siatką `Ndranghety na terenie Albanii. Miała za zadanie przemycać narkotyki oraz
broń do Włoch. Związek 15 rodzin albańskich dość szybko się rozwinął przyjmując struktury
oraz budowę włoskiej organizacji. Albańczycy skupili się głównie na polu dystrybucji
heroiny. W latach 90. po wybuchu konfliktu zbrojnego w Kosowie mafia była zaangażowania
w handlu bronią, ale również w handlu ludźmi oraz prostytucji. Według szacunków młode
dziewczęta kupione za kilkaset funtów w Kosowie mogą być warte nawet 5 tysięcy w
Wielkiej Brytanii. Kobieta zmuszana do prostytucji przynosi dochód na poziomie 30. tysięcy
funtów rocznie.
Mafia albańska na gruncie przemytu kobiet i wymuszonej prostytucji na terenie Włoch,
Austrii, Niemiec i Szwajcarii ściśle współpracuje z Sacra Corona Unita.190
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Rozdział 7
Prawnokarne formy przeciwdziałania oraz
zwalczania przestępczości zorganizowanej
we Włoszech
7.1 - Instytucje walki z przestępczością zorganizowaną zawarte w
ustawach
W roku 1990 prezydent Włoch Francesco Cossiga wydał dekret nr 309. Jego istotnym
elementem jest artykuł 74, który dotyczy stowarzyszeń zajmujących się nielegalnym obrotem
środkami odurzającymi i psychotropowymi.
1.

Kiedy trzy osoby lub więcej stowarzyszają się w celu popełnienia przestępstw, także
tych przewidzianych w art. 73, ten kto inicjuje, tworzy kieruje, organizuje i
finansuje to stowarzyszenie karany jest tylko z tego powodu karą pozbawienia
wolności nie niższą niż dwadzieścia lat.

2.

Kto wchodzi w skład takiego stowarzyszenia karany jest karą pozbawienia wolności
nie niższą niż dziesięć lat.

3.

Kara jest zwiększana jeśli stowarzyszanych osób jest dziesięć lub więcej, lub jeśli
wśród stowarzyszonych są osoby oddające się spożywaniu środków odurzających
lub psychotropowych.

4.

Jeśli stowarzyszenie jest zbrojne, kara w przypadkach wskazanych w ustępach 1 i 3
nie może być niższa niż dwadzieścia cztery lata pozbawienia wolności, a w
przypadku przewidzianym w ustępie 2. - nie niższa niż dwanaście lat pozbawienia
wolności. Stowarzyszenie uznawane jest za zbrojne, jeśli członkowie mają do
dyspozycji broń lub materiały wybuchowe, nawet jeśli są one ukryte lub trzymane
w innym miejscu.

5.

Kara ulega zwiększeniu, jeśli ma miejsce okoliczność, o której mowa przy artykule
80 ustęp 1 litera e .

6.

Jeśli stowarzyszenie zostało utworzone w celu dokonywania czynów opisanych w
artykule 73 ustęp 5, stosuje się pierwszy i drugi ustęp artykułu 416 kodeksu
karnego.
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7.

Kary przewidziane w ustępach 1 do 6 ulegają obniżeniu od połowy do dwóch
trzecich dla tych, którzy przyczynili się do zgromadzenia dowodów przestępstwa
lub do pozbawienia stowarzyszenia zasobów istotnych dla popełniania przestępstw.

8.

Kiedy w ustawach lub dekretach mowa jest o przestępstwie przewidzianym
artykułem 75 ustawy nr 685 z 22 grudnia 1975 r., uchylonym przez artykuł 38 ustęp
1 ustawy nr 162 z 26 czerwca 1990 r., rozumie się to w odniesieniu do niniejszego
artykułu.191

Ten pierwszy artykuł, jak widać bardzo obszerny, w sposób wyczerpujący starał się
opisać sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej oraz jej budowę. Przewiduje on
złagodzenie odpowiedzialności karnej dla świadków koronnych współpracujących z
wymiarem sprawiedliwości oraz jej zaostrzenie dla tych, którzy „inicjują, tworzą, kierują
organizują oraz finansują” działalność przestępczą. Choć ustawodawca starał się
zdecydowanie uderzyć w organizację przestępczą, to jednak nie zdecydował się na
umieszczenie tego artykułu w kodeksie karnym włoskim. Należy również zwrócić uwagę na
to, że dotyczył jedynie wybranego elementu działalności przestępczej - handlu narkotykami.
W 1992 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego nr 55 wprowadzająca art.
416 - bis zatytułowana „Stowarzyszenie o charakterze mafijnym.“192 „Każdy, kto należy do
stowarzyszenia o charakterze mafijnym złożonym z trzech lub więcej osób, karany jest karą
pozbawienia wolności od trzech do sześciu lat. Ci, którzy tworzą, kierują lub organizują
stowarzyszenie o charakterze mafijnym, karani są, z tego tylko powodu, karą pozbawienia
wolności od czterech do dziewięciu lat. Stowarzyszenie ma charakter mafijny, kiedy osoby
wchodzące w jego skład wykorzystują strach wzbudzany przez więzi mafijne oraz wynikające
z tego podporządkowanie i zmowę milczenia (omerta), w celu popełnienia przestępstw,
przejmowania pośrednio lub bezpośrednio zarządu lub kontroli nad działalnością gospodarczą,
koncesjami, zezwoleniami, przetargami i pracami publicznymi dla zysków lub nienależnych
korzyści dla siebie lub innych, albo żeby przysporzyć głosów sobie lub innym osobom
podczas wyborów. Jeśli stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zbrojnym, stosuje się karę
pozbawienia wolności od czterech do dziesięciu lat w przypadkach przewidzianych w ustępie
pierwszym i od pięciu do piętnastu lat w przypadkach przewidzianych w ustępie drugim.
Stowarzyszenie jest uznawane za zbrojne, kiedy biorący w nim udział mają do swej
dyspozycji, dla osiągania celów stawianych przez stowarzyszenie, broń lub materiały
wybuchowe, nawet jeśli są one ukryte lub przechowywane w jakimś miejscu. Jeśli działalność
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gospodarcza, której kontrolę chcą zdobyć lub zachować stowarzyszeni, jest finansowana w
całości lub częściowo z ceny, produktów, zysków z przestępstw, kary przewidziane w
poprzednich ustępach zwiększane są od jednej trzeciej do połowy ich wymiaru. W stosunku
do skazanego zawsze obligatoryjna jest konfiskata mienia, które służyło lub było
przeznaczone do popełnienia przestępstwa, oraz rzeczy będących jego ceną, produktem i
zyskiem lub wykorzystaniem. Postanowienia niniejszego artykułu znajdują zastosowanie
również w stosunku do Camorry i innych stowarzyszeń, niezależnie od ich lokalnych nazw,
które wykorzystując strach wzbudzany przez więzi mafijne dążą do realizacji celów
odpowiadających celom stowarzyszeń o charakterze mafijnym.”193 Zmiany te po raz pierwszy
wprowadziły penalizację przynależności do stowarzyszeń o charakterze mafijnym. Wpływ tej
regulacji na rzeczywistość prawną we Włoszech był znaczący, albowiem bycie mafiosem stało
się karalne, zwłaszcza iż ustawodawca włoski przewidział przepadek mienia osób
oskarżonych o przynależność do stowarzyszeń o takim charakterze.194
Regulacja ta jest podobna do tej zawartej w dekrecie prezydenta nr 309. Jednak mamy
tu wymienione zapisy mające na celu ograniczenie samowoli oraz wpływów policji czy
karabinierów dotyczących konfiskaty mienia. Zostały też wymienione wszystkie sposoby, na
podstawie których działać może organizacja przestępcza. Kolejne zapisy spowodowały
całkowitą

nowelizację kodeksu karnego włoskiego. Objęła ona wszystkie dziedziny, w

których operowały organizacje przestępcze. Wkrótce po nowelizacji związanej ze
zwalczaniem handlu narkotykami porwania stały się innym ważnym sposobem łatwych
zysków dla organizacji przestępczych.
W tym samym roku co powyższa nowelizacja art. 416-bis zostało nadane nowe
znaczenie art. 630 kodeksu karnego włoskiego: „Kto porwie drugą osobę w celu uzyskania,
dla siebie lub innych, nienależnych korzyści pod postacią ceny za uwolnienie, podlega karze
pozbawienia wolności od dwudziestu do trzydziestu lat. Jeśli winny spowoduje śmierć
porwanego, stosuje się karę dożywotniego pozbawienia wolności. Współsprawca, który
odłączając się od pozostałych, stara się umożliwić porwanemu odzyskanie wolności bez
płacenia ceny za uwolnienie, podlega karze przewidzianej artykułem 605. Jeśli jednak
porwany umrze w wyniku porwania po uwolnieniu, kara pozbawienia wolności wynosi od
sześciu do piętnastu lat. W stosunku do współsprawcy, który odłączając się od innych, poza
przypadkiem opisanym w poprzednim ustępie, dla zapobieżenia dalszym skutkom działalności
przestępczej, konkretnie pomaga policji i wymiarowi sprawiedliwości w zebraniu

193
194

R. Rychlik: „Zarys włoskiej koncepcji walki z organizacjami mafijnymi”, wyd. Prokuratura i Prawo nr 6, 1998, str. 147
C. Lucarelli: „La mattanza”, Turyn, 2003

120
decydujących dowodów dla zidentyfikowania i schwytania sprawców, kara dożywotniego
pozbawienia wolności zastępowana jest karą pozbawienia wolności od dwunastu do
dwudziestu lat, a inne kary są obniżane od jednej trzeciej do dwóch trzecich. Kiedy ma
miejsce okoliczność łagodząca, kara przewidziana w drugim ustępie zastępowana jest karą
pozbawienia wolności od dwudziestu do dwudziestu czterech lat, kara przewidziana w ustępie
trzecim zastępowana jest karą pozbawienia wolności od dwudziestu czterech do trzydziestu
lat. Jeśli występuje kilka okoliczności łagodzących, kara złagodzenia nie może być niższa niż
dziesięć lat w przypadkach przewidzianych w ustępie drugim i nie niższa niż piętnaście lat w
przypadkach przewidzianych w ustępie trzecim. Pułapy dotyczące kary przewidziane w
poprzednim ustępie mogą być obniżone w razie zaistnienia okoliczności łagodzących, o
których mowa w ustępie piątym tego artykułu.”195
Regulacje te jedynie częściowo utrudniają działanie przestępczości zorganizowanej. W
latach 90-tych ubiegłego wieku we Włoszech nastąpiło przekwalifikowanie się grup
przestępczych. Nowe organizacje zajęły się innym typem działalności, odchodząc od
klasycznego wzorca wymuszeń i haraczy - stały się nim przestępstwa ekonomiczne. Zmieniła
się przy tym funkcja kary. Ma ona nie tylko w sposób klasyczny zapobiegać popełnianiu
przestępstw oraz utrzymywać bezpieczeństwo, ale także ma być na tyle elastyczna, by
obejmować różne dziedziny przestępczości ekonomicznej. Z uwagi na brak ich definicji we
włoskim systemie karnym, sąd musi mieć narzędzia zapewniające mu swobodę dostosowania
kary do popełnionego przestępstwa. Kara obejmuje pewien schemat zachowań, natomiast
sędzia decyduje czy popełnione czyny wyczerpują znamiona przestępstwa.
Zwróćmy uwagę na to, że: „W samym tym sektorze ekonomicznym w roku 1991
budżet państwa stracił 110 miliardów lirów. Suma ta jest o tyle szokująca, iż właśnie tyle w
tym roku wynosiła dziura budżetowa państwa.”196 W 1993 roku Włochy ratyfikowały
konwencję strasburską sporządzoną dnia 8 listopada 1990 roku dotyczącą prania brudnych
pieniędzy. W 1991 r. w zakresie działania typu „antitrust” (zakaz dotyczący wszelkich działań
dotyczących monopolizacji rynku) wydano prawo dekretem prezydenta numer 157. Dotyczy
ono kontroli wszelkich przelewów bankowych na rynku wewnętrznym których wartość
przekracza 20000000 lirów. W 1993 roku dekretem prezydenta wydano rozporządzenie numer
310 nakładające na notariuszy obowiązek zgłaszania podejrzanych sprzedaży nieruchomości
(prywatnych lokali własnościowych oraz lokali przemysłowych).197
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Kontrowersyjny jest również artykuł 416 bis kodeksu karnego w zakresie konfiskat:
„W stosunku do skazanego zawsze obligatoryjna jest konfiskata mienia, które służyło lub było
przeznaczone do popełnienia przestępstwa”.198 W zamyśle ustawodawcy artykuł ten miał mieć
jedynie charakter zapobiegawczy. Dołączony on został do sankcji karnej przeciwko
przestępstwom typu mafijnego. Zamiast wyżej wymienionego znaczenia można przyjąć inną
interpretację. Sąd od początku zakładał nieuzasadnione pochodzenie dóbr w przypadku
oskarżonego i nakładał na niego obowiązek przedstawienia dowodu ich prawomocnego
pochodzenia. W 1994 roku sąd konstytucyjny wyrokiem numer 48/1994 uznał taką
interpretację za niekonstytucyjną oraz w artykule 12 sexies tego wyroku przywrócił pierwotne
znaczenie fragmentu tego artykułu.199 Jednak stosowanie odpowiedzialności karnej jako
klauzuli bezpieczeństwa jest dopuszczalne jedynie w przypadku gdy wykaże się więcej niż
jeden dowód na pochodzenie dochodów z działalności przestępczej typu mafijnego. Zatem nie
jest już możliwe skonfiskowanie majątku na podstawie norm dotyczących zagrożenia
spowodowanego działaniami określonej osoby. Jest to możliwe jedynie po udowodnieniu
działań określonego typu zastrzeżonego dla zorganizowanej działalności przestępczej.
Wprowadzenie konfiskaty mienia we Włoszech miało następujący przebieg. Wraz z
kodeksem karnym włoskim, w 1930 roku wprowadzono artykuł numer 240 ustanawiający
możliwość konfiskaty ze względu na wagę przestępstwa. W 1990 roku artykuł 416 bis dał
możliwość konfiskaty mienia ze względu na czynniki: wpływające na cenę, zysk oraz
produkty pochodzenia mafijnego. W 1994 roku umożliwiono konfiskatę dóbr, pieniędzy oraz
wszystkich dóbr, o nie udokumentowanym pochodzeniu. Konfiskaty mienia stały się tym
samym jednym ze środków zapobiegawczych a zatraciły walor kary (np. prawo rzymskie).
Potwierdził to włoski Trybunał Konstytucyjny (Corte Costituzionale) wyrokiem numer 96 z
dnia 16 czerwca 1970 roku. Prawo włoskie przewiduje możliwość zastosowania również
środków bezpieczeństwa przed popełnieniem samego przestępstwa. Przykładem może być art.
115 kodeksu karnego włoskiego: „Niemniej jednak w przypadku zmowy w celu popełnienia
czynu zabronionego, sędzia może zastosować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa)” („
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo applicare una
misiura di sicurezza ”). Konfiskata w prawie włoskim według Antonio Laudatiego może
zostać zastosowana na podstawie czterech podstawowych norm:
1. osoba musi uzyskać status osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu,
198
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2. musi mieć w posiadaniu dobra materialne,
3. musi zostać zachowana proporcja pomiędzy konfiskatą dóbr a stratą, na którą zostało
narażone państwo,
4. niemożliwość udokumentowania pochodzenia dóbr.
Ustawodawca włoski przewidział również zaostrzoną odpowiedzialność karną w
przypadku przestępstw związanych z fałszerstwami wyborczymi. Art. 416 ter. przewiduje
odpowiedzialność karną do 15. lat pozbawienia wolności za nakłanianie siłą lub za pomocą
przekupstwa do oddania głosu na określonego kandydata. Ma on zastosowanie zarówno w
stosunku do osób kandydujących w wyborach lokalnych jak również tych startujących w
wyborach powszechnych do parlamentu włoskiego oraz europejskiego.
Ustawodawstwo włoskie, pomimo tak obszernych działań w zakresie kodyfikacji
prawa, nadal wykazuje ogromne luki.

7.2 - Instytucja świadka koronnego w systemie włoskiego prawa
karnego
Analizując zagadnienie zwalczania i zapobiegania przestępczości zorganizowanej we
Włoszech trzeba brać pod uwagę zeznania świadków koronnych. Podczas spektakularnych
maxiprocessi (tzw. wielkich procesów - tłumaczenie wolne)200 akt oskarżenia opierał się
jedynie na ich zeznaniach. W zasadzie były one podstawą skazania. Wykorzystanie
konstrukcji pentito (w oparciu o instytucję funkcjonującą do tamtej pory jako metoda walki z
terroryzmem), jako środka antymafijnego pozwoliło na złamanie hermetycznego klanu
przestępców zorganizowanych i stało się próbą walki z ewidentną zmową milczenia omerta,
czego dowodem był maksiproces z udziałem kierowniczego ciała mafii. 201
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odpowiedzialności karnej. Zeznania można podzielić na dwa typy 1. deboli (zeznania słabe tłumaczenie wolne), których przydatność dla sądu powinna jedynie osiągać charakter
utwierdzenia się lub uzupełnienia dowodu oraz 2. Forte (zeznania silne - tłumaczenie wolne)
niebudzące wątpliwości.202 Nie zawsze można zastosować jednak taki podział. Stopień
komplikacji niektórych spraw, a w szczególności tych związanych z przestępczością
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zorganizowaną, może uniemożliwić oczywiste wyodrębnienie faktów przydatnych i tym
samym silnych oraz faktów niepotrzebnych. Wyboru świadków należy dokonywać na
podstawie ich przydatności dla sprawy oraz na podstawie profesjonalizmu jaki prezentują
składając zeznania. Z całą pewnością jednak nie należy negować zarówno pracy jednostek
kryminalnych jak i zeznań świadków koronnych. To dzięki nim do więzienia trafia większość
przestępców.
Dobór świadków powinien opierać się na ściśle określonych zasadach. Po pierwsze
świadek powinien mieć możliwość potwierdzenia oskarżeń stawianych oskarżonemu. Po
drugie sąd musi być pewny, że świadek jest w stanie dostarczyć odpowiednich rodzajów
dowodów potrzebnych wymiarowi sprawiedliwości. Ostatnim elementem jest doświadczenie
świadka, na które składa się liczba lat spędzonych w organizacji, pełniona funkcja w
organizacji oraz relatywnie bliskie kontakty między skazanym a świadkiem.
Artykuł 195 c.p.p. (codice di procedura penale - kodeks postępowania karnego)
przewiduje możliwość składania zeznań obciążających nie tylko jedną osobę lub nawet dwie
osoby. Mogą nawet obciążyć cały „klan“, przez co rozumiemy wszystkich członków grupy
przestępczej o charakterze mafijnym. Ten jednak element osłabia jakość aktu oskarżenia oraz
siłę dowodów. Sędzia jedynie na podstawie własnej oceny musi z wielu informacji wyciągnąć
te istotne obciążające określonych skazanych. Tak więc, kiedy nie jest możliwa jednoznaczna
weryfikacja dowodów stanowiących podstawę zeznania, staje się konieczne zastosowanie
postępowania klasycznego, w którym sam sędzia decyduje o jakości i przydatności dowodu.
Natomiast gdy natrafiamy na elementy, których wzruszalność jest niepodważalna powinniśmy
zastosować się do nich oraz wydać wyrok w oparciu o jednolite kryteria zawarte w kodeksie
karnym. Włoski proces karny wyróżnia dwa rodzaje faktów „Fatto intimidazione“ (fakty
straszne, okrutne przerażające - tłumaczenie wolne) oraz „Fatto principale“ (fakty główne).
Pierwszy rodzaj faktów ma znaczenie jedynie dla opinii publicznej. Na ich podstawie nie
można jednak oprzeć sprawy. Drugi rodzaj zawiera fakty niewzruszalne, niepodważalne i
niezaprzeczalne, które mogą być podstawą werdyktu końcowego. Od 2006 roku sposoby
postrzegania zeznań opisane powyżej są wiążące dla sądów oraz powszechnie przyjmowane i
stosowane.203
W doktrynie prawa karnego włoskiego istnieje rozbieżność pomiędzy kodyfikacją a
powszechnym użyciem określenia dotyczącego świadka koronnego. Pentito oznacza w
bezpośrednim tłumaczeniu przestępcę, który zgodził się współpracować z wymiarem
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sprawiedliwości. Określenie jest to jednak o tyle nietrafne, iż w stosunku do świadka
koronnego nie zapadł żaden prawomocny wyrok karny, a tym samym nie można mówić o nim
jako przestępcy.
Ustawodawca włoski używa określenia collaborazione della giustizia, co oznacza
„osobę współpracującą z wymiarem sprawiedliwości”, nie stosuje natomiast pojęcia pentito.
Termin pierwszy w opisowym charakterze wydaje się być zdecydowanie bardziej adekwatny
niż próba wprowadzenia określenia podobnego do świadka koronnego. Mimo iż pojęcie to ma
szerokie ramy we włoskim systemie prawnym stosowane jest tylko w kontekście członków
grup terrorystycznych i organizacji stricte mafijnego charakteru, a w zakresie programu
ochrony – także wobec „zwykłych” świadków.204
Regulacje dotyczące włoskiego prawa odbiegają ewidentnie od omawiany reguł
przyjętych przez inne ustawodawstwa europejskie. Spowodowane jest to włoskimi realiami
oraz kulturą prawną.

7.3 - System kar wspomagający zwalczanie przestępczości
zorganizowanej205
Kary główne wymienione są w artykule 17. włoskiego kodeksu karnego:
1. kara dożywotniego pozbawienia wolności,
2. kara pozbawienia wolności,
3. kara grzywny.
Do 1994 roku przewidziana była we Włoszech również kara śmierci. Została jednak
zniesiona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jako niemoralna oraz niehumanitarna.
Artykuł 19 włoskiego kodeksu karnego przewiduje zastosowanie również kar dodatkowych
takich jak:
1. zakaz zajmowania urzędów publicznych,
2. pozbawienie prawa do wykonywania zawodu,
3. pozbawienie prawa do wykonywania zawodu prawnika,
4. zakaz wykonywania zawodu w firmie prawniczej lub też prowadzenia działalności
gospodarczej opartej na świadczeniu usług prawnych.
5. zakaz zawierania jakichkolwiek umów z administracją publiczną,
6. rozwiązanie umowy o pracę,
204
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7. pozbawienie praw rodzicielskich.
Należy jednak zwrócić uwagę, że sędzia we Włoszech nie jest związany jedynie tym
typem kar. Może również orzec kary dodatkowe, choć tylko przy wydaniu prawomocnego
wyroku skazującego (art. 20 włoskiego kodeksu karnego). Przestępczość zorganizowana jest
ścigana na podstawie art. 416 włoskiego kodeksu karnego. Za samą przynależność do
organizacji przestępczej sędzia może orzec karę od trzech do sześciu lat więzienia. Punkt ten
okazał się niezwykle przydatny podczas maxiprocesów206, na których niezmiernie trudne było
przełamanie zmowy milczenia (omerta). Za kierowanie lub organizowanie działalności
przestępczej przewidziana jest kara pozbawienia wolności od czterech do dziewięciu lat.
Natomiast jeśli organizacja przestępcza ma charakter zbrojny i jest za taką uznawana, kary
automatycznie zostają zaostrzone od czterech do dziesięciu lat w przypadku samego
uczestnictwa w organizacji a od pięciu do piętnastu w drugim przypadku. Artykuł ten
przewiduje jednocześnie zaostrzenie antymonopolistyczne. Jeżeli organizacja przestępcza
chce przejąć kontrolę nad określoną działalnością gospodarczą z użyciem środków
pochodzących z działalności przestępczej to kary zostają zaostrzone w stosunku do opisanych
powyżej od jednej trzeciej do połowy. Jednocześnie jako dodatkową karę stosuje się
konfiskatę mienia pochodzącego z działalności przestępczej. Stosując się do powyższych
zapisów sędzia wobec osoby kierującej organizacją typu kamorrystycznego i prowadzącej
praktyki monopolistyczne może orzec karę nawet trzydziestu lat pozbawienia wolności. Kara
łączna za inne przestępstwa jest sumowana, ale art. 78 włoskiego kodeksu karnego dotyczący
limitów wysokości kar głównych definiuje w pkt. 1, że kara pozbawienia wolności nie może
przekroczyć lat trzydziestu. Jeśli wyrok jest wyższy sąd orzeka karę dożywotniego
pozbawienia wolności. Pewien archaizm został zastosowany w stosunku do skazanych na karę
śmierci. Art. 78 włoskiego kodeksu karnego automatycznie przekształca ją w karę
dożywotniego pozbawienia wolności.

7.4 – Komisja Parlamentarna do spraw Mafii oraz Innych
Organizacji Przestępczych Tego Samego Typu 207
Jest ona stałą parlamentarną komisją śledczą powołaną uchwałą z pierwszego
października 1996 roku nr 509. Składa się ona z dwudziestu pięciu deputowanych oraz
z dwudziestu pięciu senatorów. Jej głównym zadaniem jest nadzór nad przestrzeganiem prawa
z 13 września 1982 roku, nr 642 (tzw. prawo la Torre, o którym pisałem już wcześniej), oraz
206
207
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jego wszystkich modyfikacji. Ma ona również nadzorować wszelkie prawa wydane w
państwie, nie tylko te wydane przez parlament, dotyczące fenomenu przestępczości
zorganizowanej we Włoszech (dosłowne tłumaczenie art. 1 pkt 1a (...) fenomeno mafioso).
Komisja jest odpowiedzialna za koordynowanie działań państwa przy wprowadzaniu
nowych praw skierowanych przeciwko przestępczości zorganizowanej, opartych na
nadzorowaniu działań prewencyjnych i wzmocnieniu współpracy między organami ścigania.
Ponadto ma za zadanie oceniać naturę oraz zmiany charakteru działalności organizacji typu
mafijnego oraz zdawać coroczne sprawozdanie przed parlamentem ze swoich działań.
Komisja parlamentarna ma również prawo do dokonywania przesłuchań członków
parlamentu, sędziów niższego szczebla („magistrati“), lokalnych agencji do spraw ekonomii
(enti locali ed economici), świadków współpracujących z wymiarem sprawiedliwości oraz
innych osób publicznych, w stosunku do których poweźmie podejrzenie związku z organizacją
przestępczą. Komisja kieruje również działania w określone regiony Włoch, by obserwować i
zgłębić konkretne problemy dotyczące obecności mafii na danym terytorium.
Komisja powołała do życia dwa biura („sportelli“ - dosłowne tłumaczenie to
„okienka“) kierowane przez „comitati di lavoro“ (dosłowne tłumaczenie „oddani pracy“), w
których każdy obywatel Włoch ma możliwość zgłoszenia informacji dotyczącej fenomenu
mafijnego we Włoszech oraz uzyskania szybkiej odpowiedzi dotyczącej właściwego sposobu
zachowania się oraz postępowania. Okienka te zajmują się różnymi sprawami.
Pierwsze jest zarezerwowane dla gmin (Comuni) i ma ono charakter regularnej
administracji publicznej. Powoływane jest na określony czas w gminie w okresie
poprzedzającym rozwiązanie zgromadzeń gminnych infiltrowanych przez mafię.
Drugie okienko zarezerwowane jest dla szkolnictwa wszystkich szczebli (od
szkół podstawowych „scuola elementare“ do szkolnictwa wyższego „universita“); ma
zapewnić ono najszerszy dostęp do wiedzy z zakresu budowy prawa („cutura della legalita“)
oraz ma zapewnić wyczerpujące informację dotyczące tego, co obywatel może zrobić w
wojnie przeciwko przestępczości zorganizowanej typu mafijnego. Stosunkowo niedawno
komisja uruchomiła interaktywną stronę internetową, z której obywatele mogą uzyskać wiedzę
o obszarach działań komisji oraz o nowych sposobach walki z przestępczością zorganizowaną.
Są na niej również zamieszczone aktualne streszczenia posiedzeń komisji podane w formie
syntetycznej dla senatu republiki lub też sprawozdań z posiedzeń.
Komisja zleca i nadzoruje kontrole różnorodnych działalności gospodarczych. W ich
wyniku wydawane są odpowiednie zalecenia. Sprawozdania również dostępne są na stronach
internetowych. Tak, jak stanowi prawo powołujące do życia komisję, ma ona przedkładać
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parlamentowi sporządzone dokumenty oraz relacje dotyczące badanych terytoriów. Ważnym
zapisem jest ustalenie, że w przypadku komisji nie obowiązuje dyskontynuacja prac
parlamentarnych. Nowa komisja zawsze prowadzi działania podjęte przez poprzednią komisję.
Każda z nowych komisji obejmuje urząd dopiero wtedy gdy poprzednia zda tak zwany raport
końcowy.

7.5 - Służby zwalczające organizacje przestępcze (Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza)
Włoski system zapobiegania i walki z przestępczością zorganizowaną ma wyjątkowy
charakter. Działania opierają się nie na jednej służbie policyjnej, ale na trzech, w ramach
których działają oddzielne podgrupy. Dlaczego aż tyle? Czy jedna elitarna jednostka nie
byłaby wystarczająca? Odpowiedź na to pytanie jest z całą pewnością twierdząca. Na
przeszkodzie takiego rozwiązania stoją uwarunkowania historyczne i korupcja. Carabinieri
zostali oficjalnie utworzeni w 1914 roku w celu pilnowania porządku podczas wojny.
Podlegają, jako jednostka wojskowa wyodrębniona z armii, Ministerstwu Spraw Obrony.
Polizia powołana w 1922 roku dekretem duce (Benito Mussolini) była początkowo
wykorzystywana jedynie przez wielkiego wodza. Obecnie podlega ministrowi spraw
wewnętrznych. Trzecią organizacją o charakterze policyjnym jest Guardia di Finanza która od
1911 roku strzegła wód królewskich ograbianych przez przemytników oraz ścigała
nielegalnych handlarzy niepłacących podatków. Guardia di Financa jest również policją
wyodrębnioną z oddziałów wojskowych (przejściowo zaliczana była do Carabinieri). Obecnie
jest niezależna i podlega Ministerstwu Spraw Gospodarki i Finansów. Każda z powyższych
organizacji ma jednostki specjalne do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

7.5.1 - Carabinieri
Carabinieri według włoskiej Wikipedii stanowią jeden z czterech rodzajów Włoskich
Sił Zbrojnych. Pozostałe to Wojska Lądowe, Lotnictwo oraz Marynarka Wojenna. Jest to
formacja wyjątkowa na skalę międzynarodową, ponieważ spełnia zarówno zadania typowe dla
wojska (wewnętrzna i zewnętrzna ochrona państwa z użyciem jednostek specjalnych,
spadochroniarzy itp.), jak i policyjne (z kompetencjami większymi niż policja). Carabinieri
pełnią służbę w misjach stabilizacyjnych na całym świecie oraz są wykorzystywani do
ochrony włoskich placówek dyplomatycznych do zadań o podwyższonym stopniu ryzyka;
wspomagają również policję sądową. Obecnie w służbie pozostaje około 110000 carabinieri.
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Organizacja tej specyficznej jednostki jest wyjątkowo scentralizowana i jednocześnie bardzo
rozbudowana. Sztab główny znajdujący się w Rzymie podzielony jest na sześć jednostek ( I organizacja jednostek wojskowych, II - zarządzanie jednostkami wojskowymi III - służby
łączności, IV - logistyka, V - komunikacja i sprawy bieżące, VI - jednostka zajmująca się
planowaniem,

programowaniem,

finansami

oraz

kontrolą),

Organizacja

terytorialna

Carabinieri gromadzi ponad 80 % całej jednostki i to ona stanowi przyszłość formacji.
Wyróżniamy pięć Comandi Interregionali („grupa międzyregionalna“ - tłumaczenie
przypadkowe) odpowiedzialnych za zadania jednostek wojskowych oraz kontrole nad innymi
Comando Regionale („grupa regionalna“ - tłumaczenie przypadkowe). Znajdują się one w
Mediolanie (Comando Interregionale Pastrengo), Padwie (Comando Interregionale di Vittorio
Veneto), Rzymie (Comando Interregionale Podgora), Neapolu (Comando Interregionale
Ogaden) oraz Messynie (Comando Interregionale Culqualber). Następnie wyróżniamy
dziewiętnaście Comandi di Regione, które w wojsku są odpowiednikiem dywizji lub brygady.
Ich głównym zadaniem jest kontrola oraz koordynowanie działań Comandi Provincionali.
Następnym elementem tego łańcuszka będą wspomniane powyżej sto dwie Comandi
Provincionali (grupy prowincjonalne - przypadkowe tłumaczenie), które w hierarchii
wojskowej swoim kształtem przypominają brygadę. Ich głównym zadaniem jest nadzór oraz
kontrola nad Reparti Dependenti (oddziały zależne). Oddziały zależne dzielą się dalej na
osiemnaście Comandi di Reparto Territoriale (zależna grupa nadzoru terytorialnego), pięćset
trzydzieści dziewięć Comandi di Gruppo o Compania (zależne grupy lub kompanie),
czterdzieści jeden Tenenze (z ang. Lieutenancies) oraz cztery tysiące sześćset dwadzieścia
pięć Stazioni (czyli jednostek lokalnych) operujących w ramach określonego terytorium. Tak
więc, Carabinieri są jednostką o charakterze wielopodmiotowym, której struktura przypomina
ustrój wasalno lenny. Na jej najniższym szczeblu istnieją dwie elitarne jednostki - Gruppo
Operativo „Calabria“ i Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori „Sardegna“. Są to
regularne jednostki wojskowe wykonujące w zadania policji. Są one świetnie wyszkolone i
uzbrojone .Są w stanie stawiać czoła mafi oraz w przypadku Sardynii separatystycznej
organizacji (Basco Rosso). Nie są to jednak jednostki specjalne, a także działające w ramach
Carabinieri.
Oddziały specjalne w ramach Carabinieri to:
a. Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) – została powołana do życia dekretem
prezydenta z 3 grudnia 1990 roku. (Servizi Centrali ed Interprovinciali di Polizia
Giudiziaria dell`Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza)
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przekwalifikowana jedynie do zwalczania przestępczości zorganizowanej. ROS jest
jedynym organem śledczym, który podlega wprost Comando Generale i ma
przeciwdziałać dwudziestu sześciu rodzajom przestępczości zorganizowanej typu
mafijnego. Składa się z trzech podstawowych oddziałów: I. Servizio Centrale di
Polizia Giudiziaria dell`Arma, który dzieli się na trzy pododdziały: 1. Zwalczający
przestępczość zorganizowaną 2. Zajmujący się handlem narkotykami oraz
dokonującym zatrzymań osób w niego zamieszanych 3. Dział śledzenia i analiz; II.
Reparto Antieversione (oddział przeciwko działalności wywrotowej); III. Reparto
technico (oddział techniczny). Szkolenie żołnierzy ROS jest bardzo trudne i obejmuje
jedynie w jednej czwartej ćwiczenia przeznaczone dla zwykłych carabinieri oraz w
trzech czwartych ćwiczenia przewidziane dla wojska. Jednostka ta wielokrotnie
prowadzi

działania

skierowane

przeciwko

przestępczości

zorganizowanej

współdziałając z Guardia di Finanza oraz Polizi di Stato. Do jej zadań należy również
infiltracja w szeregach organizacji przestępczych zajmujących się działalnością poza
prawem, handlem bronią i amunicją oraz materiałami wybuchowymi (dosłowne
tłumaczenie).
b. Gruppo Intervento Speciale (GIS) - jest jednostką autonomiczną działającą w ramach
sił zbrojnych Carabinieri. Powstała ona w 1978 roku. W latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku częste były ataki organizacji mafijnch na instytucje polityczne oraz
cywilne we Włoszech. Z tego właśnie powodu ówczesny rząd podjął decyzję o
powołaniu jednostki w ramach wojskowych sił policyjnych, której zadaniami jest
między innymi właśnie ochrona tych instytucji. Jednostka ta od 1980 roku ulokowana
jest w Trani (prowincja Bari). Szkolenie obejmuje techniki aresztowania stosowane
przez policję, ochronę vipów z bliska oraz daleka, naukę języka angielskiego jak
również fotografowanie, obsługę ładunków wybuchowych oraz różnego typu broni
oraz walkę wręcz. Jednostka ta wielokrotnie udowodniła swoją przydatność w
tłumieniu buntów w więzieniach (28 grudnia 1980 roku Trani, 25 sierpnia 1987 Porto
Azurro), oraz w odbijaniu zakładników (16 stycznia 1995 roku Raffaele Alessi, 7
stycznia 2000 roku Rosa Laura Spadafora). Prowadziła również działania przeciwko
handlowi narkotykami (18 grudnia 1999 roku operacja na morzu) oraz dokonała
spektakularnych zatrzymań członków organizacji o charakterze kamorrystycznym (10
czerwca 2000 r. pojmanie kamorrysty Ferdinando Cesarano). Jednostka ta bierze
udział w misjach stabilizacyjnych oraz może być wykorzystana podczas sytuacji
kryzysowych.
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7.5.2 - Guardia di Finanza
Jest specjalnym rodzajem policji włoskiej opartej na strukturze wojskowej.
Bezpośrednio podlega ministrowi ekonomii oraz finansów. Pełni ona funkcje policji sądowej,
podatkowej oraz dba o bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne państwa. Uzupełnia również
działania policji stanowej w zakresie ochrony granic państwa. Guardia Di Finanza jest jedyną
jednostką wojskową, która nie podlega Ministerstwu Obrony Narodowej. Pole działań Guardia
di Finanza obejmuje ochronę interesów finansowych prowadzonych na skalę państwową, i
europejską. Policja ta nadzoruje wykonalność wyroków nie tylko sądów krajowych, ale
również wydanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Do szeregu jej zadań zaliczyć
możemy również walkę z kontrabandą, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej w
zakresie przestępstw ekonomicznych oraz praniu pieniędzy pozyskanych z nielegalnych
źródeł.

Guardia

di

Finanza

odpowiada

także

za

przeciwdziałanie

przestępczości

zorganizowanej oraz za walkę z handlem narkotykowym.
Guardia di Finanza jest jedną z najstarszych policji we Włoszech. Historycznie została
powołana w 1821 roku jako jednostka wojskowa w Królestwie Sardynii. Po zjednoczeniu
Włoch jej kompetencje kontrolne zostały rozciągnięte na cały kraj. W 1911 roku utworzona
zostaje morska jednostka Guardia di Finanza. W latach międzywojennych nastaje trudny okres
dla Guardia di Finanza ponieważ staje się pododdziałem Carabinieri a jej funkcje zostają
zredukowane jedynie do śledczych. Kilka lat po drugiej wojnie światowej doszło do
modyfikacji w ramach ustawy o jednostkach policyjnych. Guardia di Finanza stała się wtedy
oddzielnym organem administracji w zakresie sądownictwa. W latach dziewięćdziesiątych
przeżywała głęboki kryzys, po tym jak ujawniono wiele skandali związanych ze współpracą
jej dowódców

oraz polityków z przestępczością zorganizowaną. Obecnie dysponuje ona

kompetencjami policji sądowej, wszelkimi kompetencjami policji zwykłej oraz szeregiem
kompetencji zastrzeżonych jedynie dla jednostek wojskowych. W służbie w Guardia di
Finanza pozostaje 65000 ludzi w różnych kategoriach i o różnym wykształceniu. Guardia di
Finanza podzielona jest na dwa kontyngenty. Lądowy, który stanowi większość korpusu, oraz
morski.
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Struktura Guardia di Finanza (obowiązująca od 2006 roku)
1. Na najwyższym miejscu znajduje się comando generale. Jest to organ nominowany
przez rząd, spełniający funkcje polityczne. W skład wchodzić mogą jedynie wojskowi
o nienagannym przebiegu służby. Comando generale zarządza wszystkimi
jednostkami Guardia di Finanza znajdującymi się zarówno w kraju, jak i za granicą
2. O przestrzeganiu rozkazów wydawanych przez comando interregionale dba sześć
comandi interregionali i one nadzorują odpowiednio:
3. Dwadzieścia comandi regionali. W których skład wchodzą następujące oddziały
specjalistyczne:
a. Oddział operacyjny powietrzno - wodny (aeronavali) w którego skład
wchodzą jednostki patrolujące morskie oraz jednostki wsparcia lotniczego.
4. Ostatnie ogniwo stanowią comandi provincionali (odzialy prowincjonalne). Są to
podstawowe jednostki Guardia di Finanza, które są bezpośrednio wysyłane w miejsca
gdzie prowadzone jest śledztwo przeciwko przestępstwom ekonomicznym, handlowi
narkotykami oraz jakiejkolwiek przestępczości zorganizowanej.
Jednocześnie równolegle z comandi interregionali działają jednostki paramilitarne
o specjalistycznych kompetencjach. Są to:
1. Oddział zajmujący się ochroną finansów publicznych, podzielony na dwa pododdziały
zależne:
a.

Pododdział zajmujący się kontrolą sposobów otwierania działalności
gospodarczej.

b.

Pododdział zajmujący się przestępstwami finansowymi skierowanymi
przeciwko prawu państwowemu oraz prawu stanowionemu Unii
Europejskiej.

2. Oddział ochrony ekonomii podzielony, tak jak poprzedni, na pododdziały:
a.

Pododdział policji finansowej (nucleo speciale polizia valutaria). Działa
on na rynku finansowym w sektorach związanych z praniem pieniędzy
oraz kontroluje przelewy międzynarodowe. W razie potrzeby jest w
stanie zająć konta, z których finansowana jest - lub jest takie podejrzenie
działalność przestępcza lub terrorystyczna, zajmuje się kontrolą
przelewów bankowych oraz zapewnia bezpieczeństwo oraz gwarancje
państwa dla każdego obywatela przelewającego swoje pieniądze.

b.

Pododdział zajmujący się ochroną rynku. Jednostka ta prowadzi w
praktyce

wszelkie

operacje

skierowane

przeciwko

działalności
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publicznej, przemysłowej oraz handlowej. Do jej zadań należy również
przeciwdziałanie działaniom monopolistycznym („antitrust“)
c.

Pododdział zajmujący się dochodzeniem w przypadkach przestępstw
ekonomicznych,

jednak

związanych

jedynie

z działalnością

zorganizowanych grup przestępczych.
d.

Pododdział zajmujący się przestępstwami radiowymi. Śledzi oraz usuwa
nielegalne audycje radiowe, co zapewnia gwarancje komunikacji w
eterze.

3. Odziały nadzwyczajne, również o podzielonej strukturze:
a.

Nadzwyczajna komisja śledcza parlamentarna – zajmuje się badaniem
aspektów współpracy odpowiednich organów administracji.

b.

Nadzwyczajna jednostka o funkcjach publicznych i prywatnych

c.

Nadzwyczajna jednostka badająca przestępstwa informatyczne –
zajmuje się przestępstwami ekonomiczno-finansowymi
spowodowanymi atakami hakerów oraz crackerów.

d.

Nadzwyczajna jednostka ochrony administracji publicznej – zapobiega
układom korupcjogennym oraz korupcji. Zajmuje się również innymi
formami przestępstw w administracji publicznej.

4. Odział powietrzno - wodny podzielony na:
a.

Odział operacyjny powietrzno – wodny. W jego strukturze są grupa
zwiadowcza powietrzno – wodna oraz pięć grup powietrzno – wodnych,
które nadzorują przestrzeń powietrzno – wodną państwa.

b.

Odział logistyczny - jednostki powietrzne oraz lądowe które stanowią
logistykę dla oddziałów operacyjnych.

Oczywiście również i ten oddział policji ma swoje jednostki specjalne, których celem
jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Wyróżniamy trzy jednostki specjalne
współpracujące ze sobą oraz z innymi jednostkami policyjnymi:
1.

Gruppo Operativo Antidroga (GOA) (jednostka operacyjna przeciwko
handlowi narkotykami - tłumaczenie wolne). Jednostka ta odznacza się dużymi
osiągnięciami w zakresie zwalczania handlu narkotykami. Według danych
statystycznych

pochodzących

z

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych

przechwytuje ona ok 60% całego handlu narkotykowego we Włoszech. Stanowi
to 77% całości przechwytywanego handlu heroiną, 69% całkowitego handlu
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kokainą oraz 54% całkowitego przemytu marihuany oraz haszyszu208.
Potwierdzają to również statystyki prowadzone przez policję209 Większość
narkotyków jest przechwytywana podczas prób wprowadzenia na terytorium
Włoch (porty, lotniska, przejścia graniczne).
2.

Anti Terrorismo Pronto Intervento (ATPI) (Jednostka szybkiej interwencji
przeciwterrorystycznej - tłumaczenie wolne). Jest to jednostka bardzo
specyficzna. Jej główne zadanie to szybkie reagowanie w zakresie
zadań dotyczących Ekonomiczno Finansowej Policji oraz Policji Sądowej. Jest
to jednostka o podwyższonym stopniu tajności.

3.

Gruppo di Investigazione sulla Criminalita Organizzata (GICO) (grupa śledcza
zwalczająca przestępczość zorganizowaną - tłumaczenie wolne). Jest ona
jednostką o dużym stopni autonomii, zależną od centralnej komisji operacyjnej.
Zwalcza ona jedynie przestępczość zorganizowaną, związaną z praniem
brudnych pieniędzy oraz wspieraniem lub prowadzeniem działalności
terrorystycznej. Jednostki GICO są umieszczone w każdym mieście, w którym
ma swoją siedzibę sąd apelacyjny. Działają one na takiej samej podstawie jak
analogiczne jednostki Carabinieri oraz policji. GICO prowadzi większość
swoich działań na zasadzie infiltracji pod przebraniem, umieszczając swojego
agenta w organizacji przestępczej (agente provocatore).

4.

Gruppo Repression Frodi (GRF) (grupa ścigająca oszustwa - tłumaczenie
wolne) – Jest to najmłodsza jednostka działająca w ramach Guardia di Finanza.
Zajmuje się ściganiem oszustw, zarówno bankowych jak i wymuszeń na
wolnym rynku.

7.5.3 - Polizia di Stato
Policja włoska w niczym nie przypomina polskiej, poza przypadkową zbieżnością
nazwy. Podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych ale zarządza nią bezpośrednio
Departament Bezpieczeństwa Publicznego. Na jej czele stoi direttore generale della pubblica
sicurezza (dyrektor generalny bezpieczeństwa publicznego - tłumaczenie wolne). Używa się
również terminu zamiennego do tej funkcji capo della polizia (szef policji tłumaczenie wolne).
Uzupełnia go trzech wicedyrektorów generalnych. Vice direttore generale delle funzioni
vicarie (wicedyrektor generalny zastępujący w razie nieobecności dyrektora generalnego 208
209

dane z 2005 roku http://www.gdf.it/stampa/ra/RA2005%20completo.pdf
http://www.poliziadistato.it/pds/online/antidroga/dcsa_2005/schede_statistiche.pdf

134
tłumaczenie wolne), Vice direttore generale per l’attivita di coordinamento e di pianificazione
(wicedyrektor generalny do koordynacji i planowania - tłumaczenie wolne), Vice direttore
generale- direttore centrale della polizia criminale (wice dyrektor generalny – dyrektor
centralny do spraw policji kryminalnej). Od Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego
zależnych jest siedem Direzioni Interregionali della Polizia di Stato (międzyregionalnych
dyrekcji policji stanowej -tłumaczenie wolne), z siedzibami w Turynie (obejmuje regiony
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria), Mediolanie (obejmuje regiony Lombardia oraz Emilia
Romagna), Padwie (obejmuje regiony Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia), Florencji (obejmuje
Toscana, Umbria, Marche), Rzymie (obejmuje Lazio, Sardegna i Abruzzo), Neapolu
(obejmuje Campania, Molise, Basilicata, Puglia) oraz Katanii (obejmuje Sycylię oraz
Kalabrię).
Policja po raz pierwszy została powołana do życia wraz ze zjednoczeniem Włoch w
1848 roku i od początku podlegała administracji cywilnej. Największą siłę osiągnęła w 1926
roku podczas wprowadzania państwa policyjnego. W latach międzywojennych utworzono
również oddział policji kolonialnej oraz oddział policji mieszanej afrykańsko – włoskiej.
Policja pełniła również szereg funkcji w czasie wojny. W 1945 roku powołano do życia
oddziały policji kolejowej (Polizia Ferroviaria) oraz drogowej (Polizia Stradale). W latach
sześćdziesiątych nastąpiła dalsza modernizacja policji. Częściowo zależna ona była od zmiany
uwarunkowań społecznych oraz wzrostu młodocianej przestępczości. W owych czasach
prefekt policji Angelo Vicari powołał do życia specjalną policję kryminalną (criminalpol).
Utworzono również po raz pierwszy we Włoszech akademię policyjną, I w ten sposób
wyodrębniono edukację policyjną od wojskowej. I tym samym dopiero cywilna szkoła
gwarantowała karierę w policji. Lata siedemdziesiąte są bardzo trudnym okresem, w którym
większość sił porządkowych zmaga się z trwającą wojną mafijną. W tym okresie policja
powołuje do życia organy bezwzględnie zwalczające przestępczość zorganizowaną. Powstają
Ufficio Generale per Operazioni Speciali (UCIGOS) (główne biuro do operacji specjalnych –
tłumaczenie wolne), oraz podlegający mu Divisione Investigazioni Generali e Operazioni
Speciali (DIGOS) (dywizja śledcza i do operacji specjalnych - tłumaczenie wolne). Swój
ostateczny kształt policja przybrała na podstawie uchwały nr 121 wydanej 1 kwietnia 1981
roku. I tak do opisanych powyżej elementów dodane zostały jednostki znane jako „corpo
civile militarmente organizzato“ (jednostki cywilne o budowie wojskowej - tłumaczenie
wolne).
W ramach policji wyróżniamy dwie jednostki specjalne:
1. -

Nucleo Operativo Centale di Sicurezza (NOCS) (centralna jednostka operacyjna
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odpowiedzialna za bezpieczeństwo - tłumaczenie wolne) - powołana została dekretem
ministra spraw wewnętrznych w 1978 roku, w celu zwalczania działalności
terrorystycznej prowadzonej przez organizacje separatystyczne oraz organizacje typu
mafijnego.

Charakteryzuje

się

wysoką

skutecznością

podczas

operacji

o

podwyższonym stopniu ryzyka.
Dotyczy to między innymi: odbijania zakładników przetrzymywanych dla okupu lub
będących zakładnikami podczas napadów, organizacji zasadzek i zatrzymywania
groźnych przestępców, transportu więźniów oraz eskorty urzędników państwowych.
2. -

Gruppo Operativo Speciale (GOS) – stanowi jednostkę wsparcia dla działań NOCS
oraz jest jednostką techniczną, zajmującą się organizacją sprzętu oraz właściwym jego
rozlokowaniem.
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Rozdział 8
Prawnokarne formy przeciwdziałania przestępczości
zorganizowanej
w wybranych państwach na świecie
Przestępczość zorganizowana jest na arenie międzynarodowej dobrze zakorzenionym
zjawiskiem. Jest ono dostrzegane i regulowane w ustawodawstwie wielu państw jak również
przez organizacje międzynarodowe, jak: ONZ czy Unia Europejska. Przyjęcie przez Polskę
członkostwa w Unii Europejskiej wymaga dostosowywania ustawodawstwa w tym zakresie do
regulacji przyjętych w ramach III filara. Jednak należy postawić pytanie: czy polski
ustawodawca w wystarczającym zakresie przeciwdziała przestępczości zorganizowanej?
Dotychczas poza grupą wołomińską oraz grupą pruszkowską nie istniała na terenie Polski
dobrze zorganizowana, wielonarodowościowa, wielopokoleniowa grupa przestępcza, która
ściśle współpracowała z organizacją matką posiadającą swoją siedzibę na terenie innego kraju.
W tym rozdziale postaram się przedstawić regulacje dotyczące zwalczania przestępczości
zorganizowanej, ochrony świadków koronnych, konfiskaty mienia przyjęte w wybranych
państwach na świecie.

8.1 - Japonia
Zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Japonii nie należy do
łatwych zadań. Yakuza jest w pełni legalnie działającą organizacją i nie istnieją regulacje
penalizujące przynależność do niej. Kodeks karny japoński z 1907 r.

210

był wzorowany na

kodeksie karnym niemieckim z XIX wieku. W części pierwszej umieszczone są ogólne
przepisy dotyczące przestępstw. Brak jest w nim przepisów dotyczących zwalczania
przestępczości zorganizowanej lub - ujętej w ustawodawstwie anglo–amerykańskim conspiracy. Pierwsze przepisy regulujące zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostały
przyjęte w 1991 r. i określone jako prawo zapobiegające nieprawnym zachowaniom
prowadzonym przez grupy przestępcze, natomiast do użycia weszły dopiero w 1992 r.211 Do
kodeksu karnego wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zamykanie przedsiębiorstw,
w których znajdowały się siedziby gangów oraz dokonanie aresztowań. Prawo to nie
210
211

Keihô prawo No. 45.1907, ze zmianami prawem 54/ w 007
A. Schloenhardt: „Mission Unaccomplished: Japan’s Anti-Bôryoku-Dan Law” w Journal of Japanese Law (vol. 15), 2010, str. 127- 128
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przeciwdziałało w wystarczający sposób przestępczości zorganizowanej, będąc jedynie
prawem skierowanym w nielegalne działania, a nie w same grupy przestępcze. W 2000 r. spec
ustawą wprowadzone zostały przepisy zezwalające policji na użycie podsłuchów w śledztwie.
Jednak dopiero poddanie śledztw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz
korupcyjnych kontroli prokuratury oraz powołanie w 2006 r. Tokijskiej Specjalnej Grupy
Śledczej (małej grupy prokuratorów, która zajmuje się najpoważniejszymi przestępstwami
typu aferalnego)212 zaowocowało utworzeniem oficjalnego frontu walki z Yakuzą na terenie
Giełdy Papierów Wartościowych, zakładów sportowych oraz wszelkich zamówień
publicznych. Państwo ma prawo wstrzymać finansowanie na każdym etapie realizacji, jeśli
zostanie stwierdzone, że przedsiębiorstwa te mają powiązanie z organizacjami przestępczymi
a w szczególności z Yakuzą. Ponadto zgodnie z treścią art. 159 japońskiego kodeksu karnego
wszelkie manipulacje wartością akcji podlegają karze. Ustawa w art. 166-1 przewiduje
odpowiedzialność karną za „wykorzystywanie wiedzy odnośnie faktów mających wpływ na
wartość akcji, zanim wiedza ta nie jest jawna dla wszystkich”.
Na przełomie lat 2007 - 2008 wprowadzona została ustawa dotycząca „czynów
związanych z przemocą”. Przewidziane zostały tutaj między innymi takie środki, jak
konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa, oraz kara 30 milionów jenów grzywny i do 5.
lat pozbawienia wolności za używanie w zorganizowanej grupie przestępczej broni palnej.213
Zapobieganie przestępczości pozostaje w związku ze swoistymi dla tego kraju
zjawiskami społecznymi i tradycjami historycznymi. Udział społeczeństwa w kształtowaniu
postaw i zachowań ludzkich był w Japonii zawsze bardzo szeroki. Stowarzyszenie
Zapobiegania Przestępczości wspiera działalność profilaktyczną policji. Istnieje ponad 3500
miejskich oddziałów tego stowarzyszenia, a także 47 oddziałów w prefekturach.
Stowarzyszenie podejmuje również różnorodne działania mające na celu zapobiegania
przestępstwom i tworzenie bezpiecznego środowiska. Członkowie jego patrolują ulice oraz
kolportują wśród mieszkańców informacje o zagrożeniach i metodach przeciwdziałania, a
także sponsorują realizację programów profilaktyki.
Organizacja policji japońskiej współpracuje ze społeczeństwem poprzez bycie obecną
w jak największej ilości miejsc na ulicach. W miastach umieszczonych zostało 6 tys. „budek”
policyjnych i 9 tys. „budek” na terenach wiejskich, by każdy obywatel będący ofiarą
przestępstwa mógł otrzymać pomoc. Utworzona została również ogólnokrajowa infolinia
„wykręć 110”. W wyniku tych działań wzrosła wiara w skuteczność działań policji.
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Regulowane zostało również posiadanie broni palnej. Zezwolenie na posiadanie broni
może uzyskać jedynie myśliwy po ukończeniu 18. lat i poddaniu się kontroli psychologa.
Zezwolenie wydawane jest jedynie na okres 3. lat.
Posiadanie japońskiej białej broni dozwolone jest w przypadku, gdy jest ona
zarejestrowana jako dzieło sztuki lub gdy jej przeznaczenie jest jasno określone np. z
polowaniem lub łowieniem ryb. Zabrania się transportowania białej broni lub innych ostrych
narzędzi bez uzasadnionego powodu.
Jako jeden z elementów walki z przestępczością zorganizowaną jest położenie nacisku
na edukację nieletnich. W Japonii działa ponad czternaście ministerstw i agencji rządowych
realizujących w ramach swoich programów edukację nieletnich214
Ustawodawstwo japońskie nie jest jednak pozbawione wad. Mimo regulacji
dotyczących płatnej protekcji (art. 197-4 japońskiego kodeksu karnego), nadal ogromnym
problemem pozostaje wykazanie zamiaru sprawcy do dokonania przestępstwa. Ogromne
kompetencje japońskiej prokuratury z jednej strony pomagają wszczynać postępowania w
trybie ekspresowym, z drugiej zaś strony, uprawnienia prokuratora prowadzącego sprawę do
okazania łagodności w postaci nieoskarżenia (każdego) podejrzanego, jest raczej nie do
przyjęcia na gruncie europejskiego prawa karnego. 215

8.2 - Hong Kong
Przykładem innego systemu prawnego w którym stworzono regulacje wprost
odnoszące się do konkretnej rodzimej formy przestępczości zorganizowanej jest niewątpliwie
ustawodawstwo Hong Kongu. Pomimo oficjalnej przynależności do Chińskiej Republiki
Ludowej zachował on szeroką autonomię do roku 2047 Problematykę zorganizowanej
przestępczości regulował akt prawny o nazwie „Societies Ordinance” z dnia 27 maja 1949 r.
Sekcja 18. - tego aktu dotyczy „Unlawful societies” (Grup poza prawem). Definicja następnie
obejmowała „triad society”, niezależnie czy taka grupa jest zarejestrowana czy nie, oraz
wszelkie inne grupy niezależnie czy są one lokalne czy nie. Ponadto pkt. 3. ww. sekcji
przyjmował, iż każda grupa, która posługiwała się rytuałami triad lub, która przyjmuje
nazewnictwo charakterystyczne dla triad, będzie traktowana jako triada. 216
Zgodnie natomiast z sekcją 19. omawianego aktu, pełnienie jakichkolwiek funkcji w
bezprawnie istniejącej grupie przestępczej lub kierowanie taką grupą, pociągało za sobą
odpowiedzialność karną w wysokości do 3. lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny do
214
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100000 dolarów Hong Kongu. W przypadku dokonania analogicznego przestępstwa działając
jako członek lub kierując triadami odpowiedzialność karna wzrastała do 15. lat pozbawienia
wolności oraz 1000000 dolarów Hong Kongu grzywny.
Regulacje przyjęte na łamach ww. przepisów regulują jedynie sankcje karne przeciwko
określonej organizacji przestępczej i nie mają zastosowania moim zdaniem na łamach
ustawodawstwa europejskiego, gdzie działa wiele różnych organizacji przestępczych.

8.3 - Niemcy
Problem przestępczości zorganizowanej w Niemczech jest stosunkowo młody,
ponieważ rozwinął się on dopiero w połowie lat 80. ubiegłego wieku na bazie struktury
społecznej i pod wpływem wzorców północnoamerykańskich.
W prawie niemieckim zasadniczym przepisem regulującym odpowiedzialność za
udział w zorganizowanej grupie przestępczej jest art. 129. niemieckiego kodeksu karnego. W
§1. ustanawia on definicję zorganizowanej grupy przestępczej jako związku, którego celem
lub przedmiotem działalności jest popełnianie przestępstw: „Wer eine Vereinigung gründet,
deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich
an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer
wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft”.217 Określone są cztery warianty zabronionego zachowania. Są to: tworzenie
związku, którego cele lub działalność nakierowane są na popełnienie przestępstw, branie
udziału w takim związku w charakterze członka, rekrutowanie na rzecz związku lub
wspieranie go. Sprawcy czynu opisanego w tym paragrafie grozi kara pozbawienia wolności
do lat 5. lub kara grzywny. Karalne jest także usiłowanie utworzenia związku przestępnego. W
przypadku osób sprawujących funkcje kierownicze oraz w szczególnie poważnych
przypadkach obligatoryjne jest orzeczenie kary pozbawienia wolności od 6. miesięcy do lat 5.
Prawo niemieckie wprowadza również bandę. Fakt popełnienia niektórych przestępstw
przez osobę będącą członkiem bandy, która utworzyła się w celu ciągłego popełniania danej
kategorii przestępstw jest okolicznością kwalifikującą, zgodnie z definicją przyjętą w art. 129
- branie udziału w przestępczym związku nastawionym na popełnienie przestępstw. Do grupy
przestępstw, w przypadku których popełnienie przez ich członka stanowi okoliczność
kwalifikującą ustawodawca niemiecki przyjął: fałszowanie pieniędzy (art. 146 ust. 2
niemieckiego kodeksu karnego), fałszowanie czeków (art. 152a), kradzież (art. 244), poważna
kradzież (art. 244a), poważny rozbój (art. 250 ust. 1), wymuszenie rozbójnicze (art. 253 ust 4),
217
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paserstwo (art. 260 ust 1) oraz zawodowe paserstwo (art. 260a ust 1), a także pranie pieniędzy
(art. 261).218
1 grudnia 1994 r. Bundestag uchwalił ustawę o zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej.

Najważniejsze

postanowienia

ustawy

odnośnie

przestępczości

zorganizowanej to:
• rozszerzenie przepisów o świadku koronnym na sprawy karne związane z
przestępczością zorganizowaną,
• rozszerzenie katalogu czynów w związku z karalnym „praniem pieniędzy”,
• surowsze kranie organizatorów przerzutów ludzi przez granicę,
• nadzór ruchu telekomunikacyjnego,
• zwiększenie możliwości konfiskaty zysku w przypadku wymuszeń,
• rozszerzenie

karalności

działań

przygotowawczych

w

dziedzinie

fałszerstw

dokumentów,
• zaostrzenie kar za wykorzystywanie dzieci i młodocianych w nielegalnym handlu
narkotykami,
• wprowadzenie nowego stanu faktycznego przestępstwa w handlu narkotykami,
związanego z noszeniem przy sobie broni,
• zwiększenie możliwości legitymowania zagranicznych handlarzy narkotyków (z
wyjątkiem nieletnich),
• rozszerzenie nadzoru ruchu telekomunikacyjnego z zagranicą przez wywiad
niemiecki.219
1 września 1992 r. w życie weszła ustawa o zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami
i innych form występowania przestępczości zorganizowanej. Ustawa ta reguluje 3 kierunki
działań:
• Na skutek odebrania nielegalnie zdobytego majątku przestępcy będą pozbawieni
możliwości nielegalnego bogacenia się, jak również kapitału inwestycyjnego, który
mogliby wykorzystać w celu rozwijania działalności przestępczej.
• Zaostrzenie kar oraz rozszerzenie opisu typowych dla przestępczości zorganizowanej
przestępstw powinno wzmocnić działanie odstraszające kary.
• Ulepszono instrument wykrywczy i dochodzeniowy.220
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Regulacje przyjęta przez ustawodawcę niemieckiego przewiduje szersze ujęcie udziału
w związku mającym na celu przestępstwo na zasadzie delictum sui generis. Jest ono pod
wieloma elementami zbliżone do regulacji przyjętych przez ustawodawcę polskiego.

8.4 - USA
Specyficzne ustawodawstwo dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej
zostało przyjęte w Stanach Zjednoczonych. Zorganizowana grupa przestępcza postrzegana jest
jako nielegalne przedsiębiorstwo. Ustawodawstwo rozwijając się utworzyło nowe regulacje
traktujące właśnie ten fenomen w ww. sposób.
Początkowo
przestępczych

jedynym

mogła

być

instrumentem
charakterystyczna

kryminalizacji
dla

prawa

udziału

w

strukturach

anglosaskiego

konstrukcja

„conspiracy” (porozumienie, zmowa, spisek).221 Wedle prawa anglosaskiego spisek jest to
porozumienie dwóch lub więcej osób w celu osiągnięcia bezprawnego celu lub osiągnięcia
godziwego celu za pomocą bezprawnych środków. „Conspiracy” kształtowała w tamtejszej
tradycji prawnej od stuleci i znajduje ona niezwykle szeroki zakres zastosowań. „Conspiracy”
jako zmowa nie występuje w takiej postaci w systemach kontynentalnych, prawo anglosaskie
wykształciło odrębne

przestępstwa uczestnictwa w organizacji przestępnej. W prawie

amerykańskim były one przewidziane przez Act of California – Statutes 199, Chapter 188, s.
281, section 2 i w ustawie federalnej z 28.06.1940 r. o organizacjach mających na celu
gwałtowną zmianę rządu.
Elastyczność tej formuły umożliwiała jej zastosowanie również do zwalczania
przestępczości zorganizowanej. Stwarza ona podstawę odpowiedzialności karnej uczestników
porozumienia o konfiguracji co najmniej dwuosobowej zarówno wtedy, gdy zmowa
obejmowała popełnienie przestępstwa, jak i wówczas, gdy dotyczyła czynu nie bezprawnego
kryminalnie, lecz cywilnie, a nawet i uznanego za naganny jedynie w świetle ocen moralnospołecznych.222
Narastający problem przestępczości zorganizowanej, która tworzyła się w Stanach
Zjednoczonych stał się impulsem do uchwalenia w 1970 r. specjalnego aktu prawnego,
znanego jako Statut RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute). Było to
pierwsze narzędzie uchwalone przez kongres by w pełni działać przeciwko „przestępczości
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zorganizowanej”. Ustawa ta była znowelizowana przez kongres w 1984 r. ale nie obniżył on
uprawnień nadanych sądowi najwyższemu. 223
Kluczowym pojęciem jest zdefiniowana w § 1961 amerykańskiego kodeksu
„działalność gangsterska” (racketeering activity), przez którą należy rozumieć każdy czyn lub
groźbę odnoszące się do zabójstwa, porwania, gier hazardowych, podpalenia, napadu
rabunkowego,

przekupstwa,

wymuszenia,

obrotu

materiałami

obscenicznymi

lub

kontrolowanymi substancjami lub środkami chemicznymi, o ile zachowania takie są w świetle
prawa stanowego przestępstwami zagrożonymi karą pozbawienia wolności powyżej jednego
roku. Ponadto pod pojęciem działalności gangsterskiej kryją się liczne wymienione w sekcji
1961 ust. 1 pkt (b) – (g) amerykańskiego kodeksu przestępstwa.224
Kolejnym pojęciem kluczowym dla właściwego wytyczenia pola penalizacji
omawianych przepisów to zdefiniowane w ustawie „przedsiębiorstwo” (enterprise). Obejmuje
ono pojedyncze osoby, spółki, korporacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne oraz
jakikolwiek związek z grupą osób faktycznie stowarzyszonych, choć nie posiadających
charakteru podmiotu prawnego.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie z 1981 r. „Stany Zjednoczone
przeciwko Trukette” w sentencji stwierdza: „Należy postawić sobie pytanie czy
„przedsiębiorstwo” zgodnie z ustawą o RICO dotyczy zarówno legalnych jak i nielegalnych
przedsiębiorstw, czy należy stosować je jedynie w stosunku do nielegalnych jak było to
stosowane dotychczas (...) podstawowym zadaniem RICO jest zwalczanie przedsiębiorstw
działających w pełni nielegalnie na rynku (...) z uwagi na prewencyjną funkcję RICO można
stosować akt ten jako instytucję kontroli przedsiębiorstw, które nie działają w pełni legalnie”.
Wyrok ten poszerza kompetencje wynikające z RICO o funkcje kontrolne przedsiębiorstw
mogących funkcjonować jako pralnie pieniędzy lub, w stosunku do których istnieje
podejrzenie

wprowadzania

nielegalnych

substancji

do

obrotu

na

terenie

Stanów

Zjednoczonych.
Z karą orzeczoną w przypadku spraw RICO jest obligatoryjny przepadek mienia na
rzecz skarbu państwa. Przepadkiem objęte są też wszelkie udziały sprawcy w przedsięwzięciu,
które kontrolował lub na które wpływał w bezprawny sposób, a także wszelkie korzyści
pochodzące chociażby pośrednio z prowadzonej przez sprawcę działalności przestępczej.
Federalne ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych zawiera także liczne rozwiązania
odnoszące się do zorganizowanej grupy przestępczej. Mam na myśli z

„Violent Crime

Control and Law Enforcement Act ” z 1994 r., który przez przestępny gang uliczny rozumie
223
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istniejącą dłużej grupę, klub, organizację czy stowarzyszenie pięciu lub więcej osób, których
zasadniczym celem jest dokonanie co najmniej jednego federalnego przestępstwa związanego
z narkotykami. Działalność gangu ulicznego, aby podpadała pod regulacje omawianego aktu
prawnego musi dotyczyć handlu międzystanowego lub międzynarodowego. W amerykańskim
ustawodawstwie rozbudowane są w znaczący sposób również regulacje dotyczące prania
pieniędzy.225
Kolejnym elementem rozbudowanym przez ustawodawcę amerykańskiego celem
skuteczniejszego zwalczania przestępczości zorganizowanej jest instytucja świadka koronnego
„immunity witness ” lub „crown witness”. Z propozycją zawarcia ugody w zamian za zeznania
może wystąpić prokurator, jak i sam zainteresowany posiadający istotne dla sprawy, ale
obciążające go zeznania. Porozumienie określa jednocześnie przedmiot immunitetu, zakres
odstąpienia od ścigania karnego, rozmiar złagodzenia kary. W zamian za korzystniejsze
traktowanie sprawca zobowiązuje się do złożenia zeznań przeciwko wspólnikom
przestępstwa, przy czym zeznania muszą być pełne i prawdziwe. Kolejne przesłanki, które
warunkują zawarcie ugody z podejrzanym to brak istnienia w sprawie innych źródeł
dowodowych oraz innych wiarygodnych świadków, rodzaj przestępstwa popełnionego przez
podejrzanego i stopień jego udziału, wiarygodność podejrzanego, rodzaj ustępstw na jego
rzecz, status i przeszłość kryminalna.226
Świadek w Stanach Zjednoczonych objęty jest programem ochrony świadków pod
nazwą WITSEC. Programem tym objęty jest zarówno podejrzany jak i cała jego rodzina. Czas
trwania ochrony uzależniony jest od oceny prokuratora generalnego dotyczącej istnienia
niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia świadka, jego rodziny lub innej osoby blisko z
nim związanej.

8.5 - Francja
We Francji przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej odbywa się na kilku
płaszczyznach227.
Obowiązujący kodeks karny francuski z 1992 roku posługuje się, wywodzącym się
jeszcze z kodeksu karnego z 1810 r. określeniem „association de malfaiteurs“ w artykule
450/1 (stowarzyszenie mafijne, stowarzyszenie złoczyńców tłumaczenie wolne). Jednocześnie
jednak w prawie francuskim wymienione jest pojęcie „bande organisée“ zorganizowanej
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bandy, wymienione w sekcji 132-71 kodeksu karnego francuskiego. Oba te pojęcia są w
zasadzie ze sobą tożsame: oba rozumie się jako zgrupowanie przynajmniej trzech osób,
których celem jest dokonywanie czynów zabronionych. Stowarzyszenie złoczyńców nie musi
przybrać postaci posiadającej wyraźną strukturę organizacyjną ani nie musi charakteryzować
się hierarchią. Wystarczy by było to coś więcej niż doraźne spotkanie, by sprawców łączył
zamiar podjęcia w przyszłości nielegalnych zachowań. Jedyną różnicą jest fakt, że udział w
bandzie zorganizowanej jest wyłącznie okolicznością obciążającą, podczas gdy udział w
stowarzyszeniu złoczyńców stanowi delictum sui generis.228
Kodeks karny francuski zawiera regulacje w sekcji 222/34 zatytułowanej „trafic de
stupefiants“ dotyczącej handlu narkotykami. Ustawa z dnia 13 maja 1996 r. zawiera regulacje
skierowane przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Konsekwencją tego aktu była modyfikacja
artykułu 324/1 kodeksu karnego, w zakresie handlu narkotykami. Wprowadzona została
również możliwość współpracy międzynarodowej w zakresie konfiskaty dóbr pochodzących
z działalności przestępczej.
System francuski łączy w sobie jednocześnie odpowiedzialność osobistą za popełnione
przestępstwa oraz reaguje na przestępczość grupową. W tym drugim przypadku ciekawy jest
bardzo swoisty podział, za pomocą którego rozpoznaje się zorganizowaną działalność
przestępczą. Poniżej umieszczam skalę, przy pomocy której sędzia decyduje o tym, czy jest to
działalność typu mafijnego czy też nie:
1. Juxtaposition - szczebel ten reprezentuje przestępstwa dokonane przez grupę pod
wpływem impulsu, brak jest tutaj zorganizowania, budowy hierarchicznej oraz
szczebla zarządzającego organizacją przestępczą.
2. Connivence - umieszczane w tej grupie są organizacje w swojej budowie
przypominające organizacje przestępcze typu mafijnego, natomiast takie, które
z różnych

powodów

nie

wykształciły

jeszcze

wszystkich

elementów

charakterystycznych dla grupy przestępczej o charakterze mafijnym.
3. Organisation - na samym szczycie mamy ostatnią formę wyspecjalizowaną w
dokonywaniu przestępstw, zarządzanej przez kierownictwo organizacji, dokonującej
przestępstw grupowo oraz wielokrotnie.
Inaczej niż w prawie polskim oraz włoskim, nie każde stowarzyszenie się osób w celu
popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa objęte jest dyspozycją art. 450 – 1 francuskiego
kodeksu karnego. Regulacje dotyczące przestępczości zorganizowanej zostały przeniesione
z części ogólnej kodeksu karnego do części szczegółowej. Odpowiedzialność karna za udział
228
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w zorganizowanej grupie przestępczej nie wyłącza odpowiedzialności osobistej za
przestępstwa dokonane w ramach działalności przestępczej. Regulacja taka została przyjęta w
celu uniknięcia braku możliwości skazania osoby działającej w organizacji przestępczej, w
stosunku do której nie zgromadzono wystarczającej ilości dowodów by skazać ją za
działalność w zorganizaowanej grupie przestępczej.
Kodeks karny francuski przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności karnej:
1.

Odpowiedzialność karną przed wystąpieniem czynu zabronionego za samo
uczestnictwo przed dokonaniem czynu zabronionego na mocy:
a)

artykułu 450/1 association de malfaiteuers229: „Działalność w każdym

zorganizowanym zgromadzeniu, na które składa się każde porozumienie już w formie
przygotowawczej charakteryzujące się pluralistyczną liczbą faktów materialnych
(również w formie przygotowawczej) lub pluralistyczną liczbą przestępstw w fazie
przygotowawczej, podlega karze pozbawienia wolności nie mniejszej niż lat 5.“
(tłumaczenie wolne);
b)

prawa nr 2001-420230 z 15 maja 2001 r., które wprowadza nowelizację do

artykułu 450/1 i odpowiednio: „Jeśli osoba prowadzi przygotowania do popełnienia
przestępstwa, zagrożonego karą pozbawienia wolności nie przekraczającą lat 10, to
kara przewidziana za ten sam czyn w przypadku association de malfaiteurs wynosi 10
lat oraz 150000 euro grzywny. Jeśli czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności nie
przekraczającą lat 5. to sąd orzeka pozbawienie wolności na lat 5 oraz 75000 euro
grzywny.“ (tłumaczenie wolne);
2.

Odpowiedzialność karną za dokonany czyn przestępczy na mocy części artykułów
132-71 bande organisée.
Jeśli celem przestępnego stowarzyszenia jest dokonanie zbrodni lub występku

zagrożonego karą 10. lat pozbawienia wolności wówczas sprawcom grozi kara 10. lat
pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 150. tysięcy euro. Natomiast w przypadku,
gdy celem struktury przestępczej było dokonanie występku lub występków zagrożonych karą
5. lat pozbawienia wolności, sprawcom grozi kara 5. lat pozbawienia wolności oraz grzywna
do 75. tysięcy euro. Istnieje również możliwość na podstawie art. 450-2 - francuskiego
kodeksu karnego orzeczenia kary 5. lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości do
75. tysięcy euro wobec osoby, która utrzymuje stałe kontakty z jedną lub więcej osobami
229
Art. 450/1 c.p. Constitue une association de malfaiteurs tout groupment forme ou entente estabilie en vue de la preparation, caracterisee par
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230
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d’emprisonnment et de 75000 euros d’amende.
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będącymi członkami stowarzyszenia złoczyńców nie jest w stanie uzasadnić dochodów
odpowiadających jej trybowi życia.231
Brak jest podziałów ze względu na określone przestępstwa dokonywane jedynie przez
organizacje przestępcze, nie nakłada również limitów minimalnych na ilość ludzi potrzebnych
do zaistnienia zorganizowanej organizacji przestępczej ani również czasu potrzebnego na
określenie powstania organizacji. Tak jak to czynił kodeks Napoleona z 1810 r. kodeks karny
francuski z 1994 r., jak ukazałem powyżej, każe wszelkie organizacje, których celem jest
przygotowanie przestępstwa i dzięki tej regulacje możliwe jest skazanie na mocy jednego
artykułu usiłowanie dokonania przestepstwa: na osobie, mieniu, przeciwko państwu oraz
bezpieczeństwu publicznemu. 232
Ustawa 2001-1062 w rozdziale XV pt. „Przepisy zaostrzające walkę z terroryzmem“
wprowadza szereg zmian do kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego w tym
zakresie. Artykuł 33. ustawy 2001-1062 rozszerza listę przestępstw terrorystycznych ujętych
w art. 421-1 francuskiego kodeksu karnego, między innymi o przestępstwo prania brudnych
pieniędzy, ujawnienie tajemnicy służbowej.233

8.6 - Belgia
W ustawodawstwie belgijskim znajdują się przestępstwa polegające na zrzeszaniu się
kilku sprawców w grupie, w przestępnym celu popełnienia czynów przeciwko bezpieczeństwu
publicznemu. W ustawie znajdują się dwa pojęcia: stowarzyszenie przestępcze oraz
organizacja przestępcza. Przez pierwsze należy rozumieć stowarzyszenie utworzone w celu
dokonywania zamachów na osoby i mienie, przy czym to, czy czyn taki uznany zostanie za
występek lub zbrodnię zależy od rodzaju przestępstwa, które sprawcy zamierzali popełnić.
Jeśli celem stowarzyszenia było dokonywanie czynów zagrożonych karą dożywotniego
pozbawienia wolności lub karą pozbawienia wolności od 10. do 15. lat. Wówczas
podżegaczom, szefom bandy oraz osobom sprawującym jakiekolwiek funkcje kierownicze
grozi kara pozbawienia wolności od 5. do 10. lat, zaś osobom, które brały udział w bandzie,
oraz osobom dostarczającym jej pomocy w różnych formach grozi kara pozbawienia wolności
od 6. miesięcy do 5. lat. W przypadku gdy stwierdzono istnienie organizacji przestępczej
„organisation criminelle” zdefiniowanej w art. 324 bis belgijskiego kodeksu karnego, to
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podstawowe elementy jej definicji pokrywają się z definicją organizacji kryminalnej zawartą
we wspólnym działaniu Rady UE w sprawie spenalizowania brania udziału w organizacji
przestępczej.234
Ustawodawca belgijski na łamach kodeksu karnego przewiduje również możliwość
zastosowania konfiskaty mienia w przypadku skazania na podstawie art. 324 bis belgijskiego
kodeksu karnego. Z uwagi na brak statystyki na temat zarządzania tego środka - skuteczność
tego przepisu jest trudna do określenia.235

8.7 - Holandia
Ustawodawca holenderski zgodnie z brzemieniem art. 140. holenderskiego kodeksu
karnego przewiduje odpowiedzialność karną do 5. lat pozbawienia wolności lub karę grzywny
za branie udziału w organizacji, której celem jest popełnianie zbrodni. W stosunku do
założycieli i kierujących organizacją istnieje możliwość podwyższenia kary pozbawienia
wolności o 1/3 oraz orzeczenia wyższej grzywny.236 Przewidziana została również w art. 144.
ust. 2 holenderskiego kodeksu karnego odpowiedzialność dla przedsiębiorstwa prowadzącego
działalność przestępczą. Uznane za nielegalne ulega ono obligatoryjnej likwidacji.237
W Holandii prowadzona jest również statystka dotycząca pozbawienia bezprawnie
uzyskanych zysków. Z niej wynika, że sankcje konfiskaty mienia mają charakter wyjątkowy i
stosowane są sporadycznie.238
Ciekawym rozwiązaniem przyjętym w Holandii jest również inicjatywa lokalna
podjęta w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej. W Amsterdamie powstał projekt
określany jako Wallen Projekt, którego głównym celem jest efektywna walka z
przestępczością zorganizowaną w dzielnicy „czerwonych latarni” poprzez tworzenie
odpowiednich barier administracyjnych oraz rozwijanie tego projektu jako pewnego procesu,
metody i strategii działalności administracji publicznej, skierowanej na walkę z
przestępczością zorganizowaną w obrębie całego miasta.239
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8.8 - Szwajcaria
W kodeksie karnym szwajcarskim art. 260 ter reguluje kwestie dotyczące
przestępczości zorganizowanej. Został on wprowadzony ustawą federalną z dnia 18 marca
1994 r. o zmianie szwajcarskiego kodeksu karnego i wojskowej ustawy karnej i obowiązuje od
dnia 1 sierpnia 1994 r. Zgodnie z ogólnym zamysłem ma on stanowić „centralny element
ogólnej, wiele obiecującej strategii przeciwko przestępczości zorganizowanej, w walce z którą
zawodzą tradycyjne zasady prawa karnego”240
Zgodnie z treścią tego artykułu: „kto bierze udział w organizacji, która ukrywa swoją
strukturę i swój skład osobowy, i której celem jest działalność przestępcza oraz uzyskiwanie
korzyści majątkowych za pomocą przestępczych środków; kto taką organizacje w jej
przestępczej działalności wspiera - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.” Tym
samym każda organizacja, która ukrywa swoją strukturę i skład osobowy, której celem jest
działalność przestępcza oraz uzyskiwanie korzyści majątkowych za pomocą przestępczych
metod i środków jest organizacją przestępczą. Mając na uwadze formy popełnienia
przestępstwa z art. 260 ter szwajcarskiego kodeksu karnego stwierdzić należy, że karalnym
działaniem w rozumieniu tego przepisu jest udział lub wspieranie organizacji przestępczej241

8.9 - Hiszpania
Obowiązujący kodeks karny z dnia 23 listopada 1995 r. zawiera rozbudowane
regulacje dotyczące przestępnych i nielegalnych zrzeszeń. Przepisy te znajdują się w rozdziale
IV kodeksu poświęconym przestępstwom związanym z korzystaniem z praw fundamentalnych
i wolności obywatelskich. Problematyka dotycząca nielegalnych stowarzyszeń (associaciones
ilicitas) regulują art. 515 – 521. Zgodnie z brzmieniem art. 515 karą kryminalną zagrożone jest
pięć odmian nielegalnych stowarzyszeń:
1. stowarzyszenia, których celem jest popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, lub takie,
które po swoim powstaniu przyczyniają się do jego popełnienia, a także takie, które
za

cel

stawiają

sobie

popełnianie

wykroczeń

w

sposób

zorganizowany,

skoordynowany lub wielokrotnie;
2. zbrojne bandy, organizacje lub grupy terrorystyczne;
3. stowarzyszenia, które mają legalne cele, jednak posługują się dla ich osiągnięcia
przemocą lub stosują środki wpływania na osobowość lub jej kontrolowania;
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4. organizacje o charakterze paramilitarnym;
5. organizacje, które propagują lub podżegają do dyskryminacji, nienawiści lub
stosowania przemocy przeciwko osobom, grupom lub stowarzyszeniom z powodu ich
ideologii, religii lub wyznania, przynależności ich członków lub kogokolwiek do
grupy etnicznej, rasy lub narodowości, z powodu płci, orientacji seksualnej, sytuacji
rodzinnej, choroby lub niepełnosprawności.242
Ustawodawstwo hiszpańskie w sposób wyczerpujący opisuje, co jest bezprawnym
zrzeszeniem. Zorganizowaną grupę przestępczą można przyporządkować jedynie do
pierwszego podpunktu z uwagi na niezbędny element: „popełnienia przestępstwa”. Wyliczenie
rodzajów nielegalnych zrzeszeń w art. 515 hiszpańskiego kodeksu karnego ma charakter
wyczerpujący i nie może być uzupełniane o jakiekolwiek inne typy zrzeszeń. Pozostałe
przepisy dotyczą regulacji prawnych w stosunku do organizacji terrorystycznych,
niekoniecznie związanych z innymi siatkami poza terenem Hiszpanii oraz sekt.
Zagrożenie karą uzależnione jest od rodzaju nielegalnego zrzeszenia się oraz funkcji
pełnionej w nim przez sprawcę. Założycielom kierującymi grupą grozi kara pozbawienia
wolności od 8. do 14. lat oraz zakaz sprawowania funkcji publicznych na czas od 8. do 15. lat.
W stosunku do osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im kara
pozbawienia wolności od 6. do 10. lat oraz zakaz sprawowania funkcji publicznych na czas od
6. do 14. lat.

8.10 - Meksyk
Sankcja karna za udział w stowarzyszeniach przestępczych ujęta jest w art. 164
meksykańskiego kodeksu karnego243. Zachowanie zabronione opisane w tym przepisie polega
na braniu udziału w stowarzyszeniu lub bandzie składających się z trzech lub więcej osób
mających zamiar popełniać przestępstwa. W celu popełnienia przestępstwa wymienionego w
tym artykule niezbędne jest wykazanie, że celem członków bandy było popełnienie większej
liczby bliżej niesprecyzowanych przestępstw. Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 5. do 10. lat oraz karą grzywny.
Druga część artykułu przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej o połowę w
przypadku, gdy członek zorganizowanej grupy przestępczej był funkcjonariuszem publicznym
jakiejkolwiek agencji politycznej lub meksykańskich sił zbrojnych.
242
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Skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Meksyku służy
również art. 164 bis przewidujący możliwość podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności
karnej o połowę w przypadku, gdy sprawca przestępstwa działał na zlecenie gangu. Sankcje za
czyn dokonany przez sprawcę będącego członkiem gangu ulegają podwyższeniu o 2/3, jeśli
jest on funkcjonariuszem publicznym.
Ustawodawca meksykański wprowadza na poczet ustawy definicję gangu. Jest to
zrzeszenie stałe, zwyczajowe lub okazjonalne trzech lub więcej osób, które - mimo że nie
zorganizowały się w celach przestępczych - popełniają jednak wspólnie jakiekolwiek
przestępstwo.
Prawo meksykańskie wyróżnia również typy przestępstw, charakterystyczne dla
zachowań meksykańskich karteli narkotykowych. Art. 172 bis meksykańskiego kodeksu
karnego

przewiduje

odpowiedzialność

karną

za

infrastruktury związanej z transportem powietrznym.

bezprawne

używanie

elementów

Przepis ten wśród wariantów

zabronionego zachowania wymienia czynności takie, jak: używanie lub udostępnianie innej
osobie do realizacji celów przestępczych aerodromów, lotnisk, lądowisk helikopterów, pasów
startowych i tym podobnych elementów infrastruktury, stanowiących własność sprawcy lub
będących pod jego nadzorem. W przypadku, gdy te elementy infrastruktury były tajne, górna
granica odpowiedzialności karnej zostanie zwiększona o połowę. Za podstawowy typ
przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 2. lat do 6. lat, grzywna oraz przepadek
mienia.244

8.11 - Kolumbia
Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ujęte jest w art. 340
kolumbijskiego kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności od 3. do
6. lat za zachowanie określone w prawie kolumbijskim jako porozumienie co do popełniania
przestępstw, które polega na wejściu przez kilka osób w porozumienie w celu popełniania
przestępstw. W przypadku gdy celem połączonych porozumieniem sprawców jest dokonanie
jednego z wymienionych w omawianym przepisie poważnych przestępstw (ludobójstwo,
zabójstwo, terroryzm, porwania osób, torturowanie, handel narkotykami, pranie pieniędzy,
wymuszanie rozbójnicze, organizowanie, uzbrajanie lub finansowanie ugrupowań zbrojnych
utworzonych wbrew prawu) sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 6. do 12. lat oraz
grzywna. Zaostrzenie o połowę górnej granicy odpowiedzialności karnej jest przewidziane dla
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sprawców, którzy inicjują, promują, kierują, przewodzą, zakładają lub finansują porozumienie
przestępcze.
Zgodnie z treścią art. 341 kolumbijskiego kodeksu karnego karze pozbawienia
wolności od 15. do 20. lat podlega sprawca, który: organizuje, prowadzi trening, szkoli lub
wyposaża osoby w zakresie taktyki, techniki i procedur militarnych w celu prowadzenia
działalności terrorystycznej, szwadronów śmierci, grup prywatnego wymiaru sprawiedliwości
lub band najemników albo takie grupy najmuje. Nadzwyczajne zaostrzenie kary przewidziane
zostało gdy w wymienionych przypadkach czynów tych dopuszcza się osoba będąca czynnym
lub emerytowanym członkiem kolumbijskich sił bezpieczeństwa.
Podobnie jak w przypadku kodeksu karnego meksykańskiego, również i kodeks karny
kolumbijski przewiduje odpowiedzialność karną dla osób tworzących oraz korzystających z
nielegalnych pasów startowych i lądowisk (art. 385 kolumbijskiego kodeksu karnego).
Odpowiedzialność karna za złamanie ww. przepisu zagrożona jest karą pozbawienia wolności
od 4. do 10. lat.
Odpowiedzialność karna za wytwarzanie oraz obrót narkotykami przewidziana jest w
art. 375 - 384 kolumbijskiego kodeksu karnego. Odpowiedzialność karna za transport, tranzyt
czy sprzedaż narkotyków zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 8. do 20. lat, zaś w
przypadku, gdy przedmiotem czynności wykonawczych jest znaczna ilość tych środków,
dolna granica odpowiedzialności karnej zostaje zwiększona o połowę.245

8.12 - Wielka Brytania
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii doktryna conspiracy
reguluje odpowiedzialność karną za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej
zastosowanie jest bardzo szerokie i niejednokrotnie reguluje kwestie wykraczające poza
zakres przestępczości zorganizowanej. Elastyczność formuły pozwala na wykorzystanie jej
przepisów w stosunku do zorganizowanych grup przestępczych.

Omawiana konstrukcja

została wykorzystana podczas procesu norymberskiego. Art. 6 statutu Trybunału
Norymberskiego stanowił:„Kierownicy, organizatorzy, podżegacze i pomocnicy, biorący
udział w opracowaniu lub wykonaniu wspólnego planu lub spisku, mającego na celu
dokonanie którejś z powyższych zbrodni, odpowiadają za wszystkie czyny dokonane przez
jakąkolwiek osobę biorącą udział w ich wykonaniu”246
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Elastyczność tej formuły wyraża się w tym, że stwarza ona podstawę
odpowiedzialności karnej uczestników porozumienia o konfiguracji co najmniej dwuosobowej
zarówno wtedy, gdy zmowa obejmowała popełnienie przestępstwa, jak i wówczas, gdy
dotyczyła czynu nie bezprawnego kryminalnie, lecz cywilnie. Conspiracy występowała
początkowo jedynie w rozumieniu common law, z czasem jednak została ona w pełni
uregulowana przez prawo statutowe.
Definicja ustawowa pochodzi z Criminal Law Act z 1977 roku247, którego regulacje w
zakresie conspiracy uzupełnił Attempts Act z 1981 roku. W rezultacie obecna ustawowa
definicja omawianej instytucji brytyjskiego prawa karnego znajduje się w tym ostatnim akcie
prawa stanowionego. Zgodnie z sekcją 5. pkt 1 Criminal Attempts act przestępstwa spisku
mającego na celu dokonanie danego przestępstwa lub przestępstwa dopuszcza się osoba, która
uzgadnia z inną osobą lub osobami podjęcie pewnego rodzaju zachowania, które - jeśli
porozumienie zostanie zrealizowane zgodnie z zamiarem sprawców – to: (a) albo doprowadzi
do popełnienia przestępstwa lub przestępstw albo będzie wiązało się z popełnieniem takich
czynów przez jedną lub więcej stron porozumienia, (b) albo też doprowadziłoby do takich
skutków, gdyby nie wystąpiły okoliczności, które czynią dokonanie przestępstwa lub
przestępstw niemożliwym.248
Ustawodawstwo brytyjskie przewiduje odpowiedzialność karną w stosunku do osoby,
która weszła w porozumienie z tajnym agentem, o ile ten ostatni miał zamiar dokonać
uzgodnionych czynności.249
Często stosowanym narzędziem walki z przestępczością zorganizowaną w wielu
państwach jest konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa, oraz konfiskata środków
finansowych z niego pochodzących. W Wielkiej Brytanii – według obowiązującego od 1986 r.
Drug Trafficing Offences Act - przyjmuje się domniemanie, że zarówno obecny majątek
handlarza narkotykami, jak również ten jaki posiadał w ciągu ostatnich sześciu lat pochodzi z
handlu tymi środkami i podlega konfiskacie. Domniemanie to rozciąga się także na składniki
majątkowe osób trzecich (członków rodziny, przyjaciół) jeżeli zostały przekazane na ich rzecz
poniżej wartości.250
Bez wątpienia conspiracy stanowi niezwykle wygodny dla organów procesowych, a
zarazem skuteczny, środek mogący służyć pociąganiu do odpowiedzialności karnej
uczestników zorganizowanych ugrupowań przestępnych. Zmowa nie musi przybierać żadnych
247
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form organizacyjnych ani odznaczać się trwałością. Jest uważana za przestępstwo dokonane
już z chwilą zawarcia porozumienia w przedmiocie popełnienia określonego czynu, a
dokonanie go nie pochłania odpowiedzialności za uczestnictwo w spisku.251 Do skutecznego
skazania osoby za conspiracy niezbędne jest jedynie wykazanie, że zawarli porozumienie z
inną osobą w celu popełnienia przestępstwa.

8.13 Polska
Podobnie jak w Niemczech problem przestępczości zorganizowanej w Polsce jest dość
młody. Organizacje przestępcze powstały na fali zmian systemu partyjno – politycznego oraz
społecznego w Polsce w ramach tzw. transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w 1989 r.
Czyny

przeciwko

zdrowiu,

życiu,

mieniu,

dokonywane

coraz

bardziej

brutalnie

charakteryzowały pierwszy okres działalności przestępczości zorganizowanej. Drobni
złodzieje, cinkciarze i przemytnicy okresu PRL-u dzięki przyzwoleniu SB mogli rozwijać
swoją działalność.252
W tym też czasie powstały dwie główne grupy przestępcze w Wołominie oraz
Pruszkowie. Mogły one liczyć ponad 7 tysięcy członków, a liczba innych pomniejszych
dochodziła do kilkuset. Budowa tych dwóch największych oraz najlepiej poznanych
zorganizowanych grup przestępczych może posłużyć - moim zdaniem - najlepiej jako element
porównawczy zorganizowanych grup przestępczych działających w Polsce oraz we Włoszech.
Z uwagi na charakter pracy oraz obszerność tematyki zostanie ona potraktowana w sposób
skrótowy zawężony jedynie do kilku dziedzin porównawczych.
Podstawowym przepisem regulującym zwalczanie przestępczości zorganizowanej w
Polsce jest Art. 258 K.K. Przepis ten mówi o udziale w "zorganizowanej" grupie [...]. Ustawa
nie wymaga wysokiego poziomu zorganizowania. Wystarcza zatem nawet niski poziom
organizacji, który stwarza możliwość łatwiejszego dokonywania przestępstw i posiadania w
miarę stałego źródła dochodu. Nie musi tutaj chodzić o grupę sprawców, która zorganizowała
się, aby popełniać przestępstwa o podobnym charakterze w sposób ciągły, ale również o
grupę, która zamierza popełnić zaledwie kilka przestępstw, przy czym ich efektem może być
stworzenie sobie źródła dochodu trwającego jakiś czas. [...]
Cytując dalej prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego "zorganizowana grupa przestępcza"
winna składać się z nie mniej niż trzech osób, przy czym celem działania w grupie jest
popełnianie przestępstw, zarówno stałe, jak i zależne od nadarzającej się okazji. Nie jest
wymagana jakaś specjalna wewnętrzna struktura organizacyjna grupy, jak również nie jest
251
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wymagany jej niezmienny skład. Członkowie grupy mogą popełniać przestępstwa w różnych
układach personalnych. Łączyć ich musi jedynie wspólna chęć popełniania przestępstw, jak i
gotowość do takich działań na rzecz grupy, które mogą ułatwić popełnianie przestępstw. [...]
Należy mieć na uwadze wybór potencjalnych ofiar i miejsc popełnienia przestępstwa,
opracowywanie planów działania, przygotowywanie niezbędnych środków do popełniania
przestępstwa.253
Ustawodawca Polski tak jak we Włoszech przewidział możliwość konfiskaty mienia,
ograniczając go jedynie do pochodzącego z przestępstwa. Zgodnie z treścią Art 44.§ 1 KK
„Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa“
Środek ten nie jest wykorzystywany jednak tak jak we Włoszech jako dodatkowa
sankcja dla zorganizowanej grupy przestępczej. We Włoszech przepadek mienia jest ściśle
połączony również z wartością ekonomiczną przedmiotu. W Polsce zaś zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2009 r. Sygn. Akt II Akz 194/09
„Wartość ekonomiczna przedmiotów zabezpieczonych na potrzeby postępowania nawet w
najmniejszym stopniu nie stanowi kryterium orzeczenia ich przepadku, jako środka karnego.
Wyłączną podstawą orzeczenia takiego środka jest ustalenie, czy zatrzymane przedmioty
pochodziły bezpośrednio z przestępstwa (art. 44 § 1 k.k.), albo służyły lub były przeznaczone
do popełnienia przestępstwa i poza wypadkami przewidzianymi w ustawie stanowiły własność
sprawcy (art. 44 § 2 i § 7 k.k.). W przeciwnym razie o przedmiotach uznanych wcześniej za
dowody rzeczowe Sąd powinien rozstrzygnąć według reguł określonych w art. 230 i 231
k.p.k.”
Powyższe różnice nasuwają kolejne pytania: Czy przestępczość zorganizowana w Polsce jest
zwalczana w sposób efektywny? Czy istnieją międzynarodowe zorganizowane grupy
przestępcze działające na terenie Polski? Czy należy zmienić sposoby zapobiegania oraz
zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce? Czy Polskie organy ścigania
współpracują z ich odpowiednikami znajdującymi się na terenie innych Państw? Pytania
można mnożyć w nieskończoność. By znaleźć przynajmniej w części na nie odpowiedzi
postanowiłem zadać je przedstawicielom polskich organów ścigania oraz zwalczania
przestępczości zorganizowanej. Poniżej przedstawię fragmenty wywiadów z anonimowym
prokuratorem, członkiem departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji
oraz dyrektorem CBŚ nadinspektorem Adamem Maruszczakiem. Obydwaj panowie mieli
udzielić odpowiedzi na sześć pytań podstawowych oraz kilka dodatkowych.
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Rozmowa z prokuratorem, członkiem departamentu
do spraw przestępczości zorganizowanej oraz korupcji
M.Z. - Czy miał pan do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą na
terenie Polski, w której działali Włosi ?
- Tak miałem do czynienia z międzynarodową grupą przestępczą, w której działali również
obywatele włoscy. Zjawiska te mają jednak charakter sporadyczny i nie mogę przedstawić
prawidłowości w ich powstawaniu.
- Proszę o wskazanie liczby osób pochodzenia włoskiego działających w polskich
zorganizowanych grupach przestępczych.
- Nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie ponieważ były to
różnego rodziaju grupy, ale raczej takie gdzie było przynajmniej kilku Włochów.
- Jaką strukturę najczęściej przybierały w Polsce zorganizowane grupy przestępcze z
którymi pan miał do czynienia?
- Najlepiej poznaną zorganizowaną grupą przestępczą w Polsce jest grupa pruszkowska.
Swoją budową przypominała ona ściętą piramidę. Na jej szczycie znajdowało się 5 osób:
Andrzej Kolikowski, Andrzej Banasiak, Jarosław Prasol oraz Jarosław Sokołowski. Każda z
tych 5 osób miała pod sobą około 7 osób o nieco mniejszym znaczeniu w hierarchii
przestępczej. Z kolei każdy z tych 7 miał pod sobą 10 ludzi, a każdy z 10 miał pod sobą
dodatkowo jeszcze 2 osoby. Każdy zysk uzyskany z działalności przestępczej był dzielony w
ten sposób, że 20% było przekazywane bezpośrednio do zarządu grupy. Nie znam od czasów
„Pruszkowa” lepiej zorganizowanej grupy przestępczej. Budowa „Wołomina” była dożo
bardziej uproszczona. Na jej czele stali bracia Niewiadomscy; każdy z nich miał pod sobą 5
żołnierzy którzy zatrudniali dodatkowych przestępców. Jeśli zaś chodzi o taką, w której
działali Włosi, to najlepiej jest mi znana organizacja przestępcza zarządzana przez Ricardo
Fanchiniego (wł. Marian Kozina). Był to w połowie Włoch, a w połowie polski Cygan. Języka
włoskiego nauczył się dopiero będąc nastolatkiem, ale dzięki temu utrzymywał kontakty z
Camorrą neapolitańską, grupa zarządzana przez niego zajmowała się handlem spirytusem.
- Czy współpracował pan z jednostkami w innych państwach w zakresie zwalczania
przestępczości zorganizowanej?
- Tak i współpraca układa się różnie w zależności od państwa. Na terenie Unii Europejskiej
najlepszą współpracę odnotowujemy z Niemcami, Skandynawią oraz Włochami. Organy
prokuratury włoskiej w pomagają nam ustalić miejsca pobytu przestępców, zatrzymać ich oraz
przekazać do Polski. Najgorszą współpracę odnotowujemy z Hiszpanią oraz Grecją. Poza
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Unią Europejską trudna współpraca jest w zakresie pomocy prokuratorskiej ze Stanami
Zjednoczonymi oraz państwami Ameryki łacińskiej i Południowej.
- Czy obecny porządek prawny w Polsce pozwala w sposób efektywny przeciwdziałać
oraz zwalczać międzynarodowe grupy przestępcze?
- No cóż, moim zdaniem obowiązujący porządek prawny w sposób wystarczający zwalcza
przestępczość zorganizowaną. Oczywiście istnieją elementy wymagające poprawy ale działa
on sprawnie.
- Jakie elementy dotyczące zapobiegania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej
według pana powinny jeszcze w Polsce ulec zmianie?
- Obecnie członkowie zorganizowanych grup przestępczych - poza działalnością przestępczą prowadzą również legalne interesy. Otwierają dla żon restauracje, solaria, pralnie chemiczne i
tym podobne. Już „Masa” (Jarosław Sokołowski – uzupełnione przez autora) posiadał udziały
w dyskotece „Planeta”, miał solarium na Saskiej Kępie. Tym samym powinien być położony
większy nacisk na kontrolę spółek osób bliskich członków zorganizowanych grup
przestępczych. Nie jest do końca wykorzystywana -moim zdaniem - instytucja świadka
incognito. Wielu poprawek wymaga również ustawa o świadku koronnym; nie reguluje ona
problematyki technicznej. Np. co zrobić ze świadkiem, któremu zmieniamy tożsamość? Jeśli
zmienimy tożsamość, to wiąże się to ze zmianą dokumentów tożsamości, prawa jazdy,
skróconego odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego, świadectwa chrztu, aktu urodzenia,
świadectw ukończenia szkoły itd. Rozbieżne są również opinie dotyczące zmiany wyżej
wymienionych dokumentów dla najbliższej rodziny. Ustawa milczy w zakresie definicji
najbliższej rodziny. Do poprawy jest również system resocjalizacji w więzieniach. 90%
wszystkich osadzonych po wyjściu z więzienia wraca do działalności przestępczej. Powinna
być również możliwość objęcia ochroną zwykłych świadków, brak tego elementu
niejednokrotnie wiąże ręce prokuraturze przy formułowaniu aktu oskarżenia. Świadkowie boją
się zeznawać w obawie przed zemstą organizacji przestępczej.
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Rozmowa z nadinspektorem Adamem Maruszczakiem,
dyrektorem Centralnego Biura Śledczego
M. Z. - Czy miał pan do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą na
terenie Polski, w której działali Włosi ?
- Są różne zorganizowane grupy przestępcze, również i takie, w których działają Włosi. Różne
narodowości pojawiają się tam, gdzie są duże pieniądze oraz niska odpowiedzialność karna za
popełniony czyn przestępczy.
- Proszę o wskazanie liczby osób pochodzenia włoskiego działających w polskich
zorganizowanych grupach przestępczych.
- Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo są to grupy liczące między 2. a
100. osób. Nie prowadzę takich statystyk.
- Jaką strukturę przybierały w Polsce najczęściej zorganizowane grupy przestępcze, z
którymi pan miał do czynienia?
- Budowa współczesnej grupy przestępczej ma charakter militarny - jedna lub kilka osób
zarządzających. Tak jak w wojsku.
- Czy współpracował pan z jednostkami w innych państwach w zakresie zwalczania
przestępczości zorganizowanej?
- Tak, współpracowałem. Najgorzej współpracuje się z Włochami, bardzo źle przekazują
dokumenty dotyczące prowadzonych wspólnie śledztw. Najczęściej to my musimy
wskazywać im, gdzie mają zacząć działać. Na przykład podczas jednej z wizytacji Włosi
zabrali nas na przeszukanie domu. Po tym jak przeszukali dom i nic nie znaleźli, zaczęli się
zbierać i wracać do komendy. Na pytanie naszego funkcjonariusza czy może przeszukamy
jeszcze przyczepę kempingową, która stoi na podwórku otrzymał odpowiedź: - Po co ? Tam
na pewno nic niema. Na szczęście zauważył wystający magazynek. Po przeszukaniu
przyczepy okazało się, że znajduje się tam ponad 200 sztuk broni krótkiej. Jeśli chodzi zaś o
samo przeszukanie to prowadzone jest ono przez Włochów w sposób chaotyczny i
niedokładny. Do trudnych należy również współpraca z policją w Belgii. Na jej terenie
znajduje się ponad 160 komend policji niezależnych od siebie. Uzyskanie jakichkolwiek
informacji jest procesem przewlekłym. Najlepsza współpraca jest z Niemcami, państwami
Skandynawii, Francją, Holandią oraz Hiszpanią. Przydatne w ograniczonym stopniu są
również agencje międzynarodowe takie, jak: Interpol, Europol, Frontex czy Cepol. Jest ich
zdecydowanie za dużo.
- Czy obecny porządek prawny w Polsce pozwala w sposób efektywny przeciwdziałać
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oraz zwalczać międzynarodowe grupy przestępcze?
- No, raczej tak. Mamy dobre środki. Na przykład kontrolę operacyjną zakłada się u nas na
minimum 3 miesiące, podczas gdy w Niemczech i we Włoszech maksymalnie na okres
miesiąca. Przecież w ciągu miesiąca nie da się zgromadzić żadnych twardych dowodów.
- Jakie elementy dotyczące zapobiegania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej
według pana powinny jeszcze w Polsce ulec zmianie ?
- Zdecydowanie zabezpieczenie i przepadek mienia. Samochody zatrzymane przez CBŚ tylko
stoją na parkingach i rdzewieją. Nie można ich sprzedać oraz wykorzystać do celów
operacyjnych. Powinien być obligatoryjny przepadek mienia na rzecz skarbu państwa, a
samochód taki powinien być albo sprzedany albo przekazany na użytek policji. Po odsiadce,
jeśli taki przestępca chce odzyskać swój samochód, to przecież lepiej byłoby oddać mu
równowartość finansową, a nie „zardzewiałego blaszaka”. Powinny również ulec zmianie kary
za przestępstwa ekonomiczne. Przestępca wkalkulowywuje w ryzyko zawodowe odsiadkę.
- Jakie zna pan najlepiej zorganizowane grupy przestępcze działające na terenie Polski?
- Moim zdaniem najlepiej zorganizowani są pseudokibice. Jest to największa oraz najlepiej
zorganizowana grupa, charakteryzująca się ogromną mobilnością, komunikacją oraz
wspaniałą strukturą zarządzającą.
- Jakie są kierunki działań międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych?
- Brak tutaj jest jakiejkolwiek prawidłowości. Kierunki przesyłu papierosów to te, na których
da się zarobić (najczęściej wschód – zachód), ale zdarzają się również odwrotne jeśli tylko
przynoszą zysk. Najważniejszy jest zarobek - maksymalny zysk przy minimum ryzyka.
- Jaki jest obszar działalności międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych?
- Obecnie obserwuje się tendencję odchodzenia od przestępczości zorganizowanej kryminalnej
do przestępczości ekonomicznej. Grupy zajmują się wyrobami akcyzowymi, paliwami,
złomem oraz przestępstwami bankowymi.
***
Podsumowując te dwie rozmowy chciałbym zwrócić uwagę na brak zainteresowania
rozwiązaniami przyjętymi przez włoskiego ustawodawcę. Istnieje w Polsce silne przekonanie,
że obowiązujący porządek prawny w stopniu wystarczającym jest w stanie przeciwstawić się
każdemu rodzajowi przestępczości zorganizowanej. A najtrudniejsze grupy, jak pruszkowska
czy wołomińska, zostały już zlikwidowane. Organy ścigania nie dopuszczają możliwości
powstania międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nowym
rodzajem przestępczości.
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Rozdział 9
Ewolucja obrazu członka organizacji przestępczej
od XVI wieku do dzisiaj
Jeden z największych bojowników po stronie wymiaru sprawiedliwości we Włoszech
Giovanni Falcone mawiał: „Mafia jest zjawiskiem ludzkim, które jak wszystkie inne ma swój
początek, punkt szczytowy oraz koniec”. Poprzednie rozdziały poświęciłem między innymi
historii organizacji przestępczych, ich powstaniu, strukturze oraz strefach wpływów. Jednak
na każdą organizację w znacznym stopniu wpływają ludzie, którzy ją tworzą. Ich przywódcy
decydują się na działania w nowych obszarach. Walka na linii przestępczość zorganizowana –
efektywne ustawodawstwo spowodowała zmianę myślenia, sposobu bycia oraz działania
„mafiozów”. Stopniowo organizacje przechodziły z życia jawnego do ukrycia. W tym
rozdziale postaram się omówić modus operandi oraz zachowania członków grup
przestępczych w okresie od XVI wieku do dzisiaj.

9.1 - Struktura zorganizowanych grup przestępczych
Analizę członków organizacji przestępczych należy zacząć od dokładnego zbadania
struktur organizacji, w których oni działają lub działali. Co do zasady, analiza struktur grup
przestępczych wskazuje, że działają one w dwóch układach: hierarchicznym lub sieciowym.
Struktura zależy zarówno od wielkości grupy jak i obszaru jej działalności. Brak jest jednak
możliwości dokonania w pełni dychotomicznego podziału – rozbudowane struktury
przestępcze przybierają niejednokrotnie struktury hierarchiczno – sieciowe, które są
szczególnie

istotnie

przy

prowadzeniu

działalności

multiprzestępczej,

wymagającej

specjalizacji w różnych obszarach działalności, często od stricte kryminalnej, aż do
mechanizmów prania pieniędzy w oparciu o legalnie działające przedsiębiorstwa - o czym
pisałem powyżej.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych
wyróżniono następujące typy grup ze względu na ich strukturę:254
• Hierarchiczna (standard hierarchy) – najprostsza forma organizacyjna
zorganizowanej grupy przestępczej charakteryzująca się jednym przywódcą i
wyraźnie zdefiniowanymi rolami osób podległych. Charakterystyczną cechą bywa
254
M. Chichomski, A. Fraj-Milczarska: „Struktura zorganizowanych grup przestępczych” pod redakcją L. Paprzycki, Z. Rau „Praktyczne
elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu”, wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2008, str. 196
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zazwyczaj surowość dyscypliny tego rodzaju grupy oraz mogące w niej
występować silne poczucie wewnątrzgrupowej tożsamości, nierzadko w oparciu o
powiązania etniczne. (Współcześnie organizacją tego typu była np. „Nuova
Camorra Organizzata”, gdzie jedynym silnym liderem był Raffaele Cutolo.)
• Hierarchiczno – regionalna (regional hierarchy) – grupy takie, podobnie jak
typowe grupy hierarchiczne, charakteryzują się stosunkowo surową dyscypliną i
silnym podporządkowaniem liderowi, jednakże istnieje tu pewien stopień
niezależności na poziomie regionalnym.
• Hierarchiczno – klasterowa (clustered hierarchy) – ten rodzaj grup
hierarchicznych charakteryzuje się kolegialną formą zarządzania. Istnieje tu więc
kilku liderów o zbliżonych bądź równych uprawnieniach, którzy wspólnie
podejmują decyzje dotyczące działalności grupy (przykładem może być „La Cosa
Nostra” oraz jej ciało kierownicze zwane „kopułą”, chociaż ten typ organizacji
zdominował włoskiego typu organizacje w Stanach Zjednoczonych)
• Sieciowo – gronowa (core group) – w grupach tych można wskazać na istnienie
określonej liczby ściśle współpracujących ze sobą członków, którzy w zależności
od bieżących potrzeb podejmują okresową współpracę z luźno powiązanymi
członkami stowarzyszonymi, wykonującymi w razie potrzeby określone „usługi”
na rzecz grupy. Powiązania wewnątrz tej grupy mają zazwyczaj sieciową, a nie
hierarchiczną strukturę („spłaszczenie” organizacyjne nie musi być jednak
całkowite), co w szczególności ułatwia międzynarodową kooperację grup. Tego
typu forma organizacyjna grupy umożliwia utrzymanie w miarę egalitarnego
systemu zarządzania. (charakterystyczna dla Cosa Nostry międzynarodowej lub w
pewnym zakresie `Ndranghety)
• Sieciowa (criminal network) – tego typu grupy opierają się przede wszystkim na
działalności

kilku

kluczowych

postaci,

wielokrotnie

nieidentyfikowanych

bezpośrednio z członkostwem w grupie, lecz stanowiących sieć powiązań łączącą
poszczególne przestępcze przedsięwzięcia. Osoby takie umożliwiają również
prowadzenie quasi-legalnej lub w pełni legalnej działalności służącej m.in.
procederowi prania pieniędzy.
Z tych samych badań wynika, że liczebność grupy jest kluczowym czynnikiem
wpływającym na rodzaj struktury organizacyjnej. Istnieje również bezpośrednia zależność
pomiędzy liczebnością grupy, a surowością jej dyscypliny – im większa liczba członków
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organizacji

hierarchicznej. 255
Model organizacyjny w grupie przestępczej jest bezpośrednio związany z jej
działalnością. Ugrupowania przestępcze, gdzie przemoc stanowi podstawowy składnik ich
działalności, mają zazwyczaj model hierarchiczny z wyraźnie określonymi rolami
poszczególnych członków grupy. Grupy te cechuje zarządzanie autorytarne.
Odrębny typ reprezentują grupy zorganizowane „sieciowo”. Są one mniej liczne i
koncentrują się na określonym obszarze działalności przestępczej wymagającej jednak
specyficznej wiedzy. Grupy te nie posiadają wyraźnej tożsamości społecznej, a względna
równość członków wyklucza stosowanie przemocy. W strukturze sieciowej, mimo równości,
nie wszystkie ogniwa posiadają to samo znaczenie, a sama sieć jest wielokrotnie złożona z
zasadniczego ogniwa (liderów) oraz różnego rodzaju połączeń wokół niego.
Sieci przestępcze mogą ukrywać się również za różnego rodzaju legalną działalnością.
Dominującą działalnością w przypadku sieciowych powiązań jest pranie pieniędzy oraz
oszustwa podatkowe. Specyfika działalności zorganizowanych grup przestępczych oraz
łączenie działalności legalnej i przestępczej w obszarze gospodarczym, w zdecydowany
sposób utrudnia ich wyrywanie. Struktura sieciowa ułatwia utrzymanie grupy w konspiracji.
Łączenie działalności przestępczej i legalnej sprzyja również stosunkowo łatwemu
pozyskiwaniu nowych osób, które - nawet jeśli nie prowadzą stałej współpracy z określoną
grupą - to dzięki swym kontaktom umożliwiają prowadzenie im określonej działalności.
Gdy pojedyncze grupy przestępcze łączą się w układy hierarchiczne oraz sieciowe,
poprawiając swoją skuteczność oraz specjalizację, proces ten nosi miano kartelizacji
ugrupowań przestępczych. Zjawisko to charakterystyczne było dla działalności organizacji
przestępczych w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z raportem OCTA z 2007 r. najczęściej
występującą strukturą grupy przestępczej jest model mieszany o strukturze hierarchiczno –
sieciowej.

256

Analiza struktur organizacyjnych grup przestępczych działających w poszczególnych
obszarach pozwala na wyznaczenie trzech zasadniczych poziomów organizacyjnych. Na
pierwszym z nich – poziomie przywódczym, realizowane są zazwyczaj następujące zadania:
• kierowanie działaniami przestępczymi,
• koordynacja zadań,
• finansowanie działalności,
255

M. Chichomski, A. Fraj-Milczarska: „Struktura zorganizowanych grup przestępczych” pod redakcją L. Paprzycki Z. Rau „Praktyczne
elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu”, wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2008, str. 197
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• działalność korupcyjna w celu realizacji przestępczego procederu na niższych
poziomach,
• utrzymywanie/nawiązywanie kontaktów z innymi grupami przestępczymi w celu
realizacji samego procederu przestępczego lub legalizacji nielegalnych środków,
• nawiązywanie kontaktów, na rynkach zbytu (zarówno legalnych jak i
nielegalnych),
• wykorzystywanie legalnych struktur biznesowych oraz kont bankowych,
• utrzymywanie kontaktów z „buforami”.257
Na kolejnym miejscu jest poziom organizacyjno – logistyczny. Członkowie grupy
piastujący te stanowiska prowadzą nadzór nad poziomem trzecim – wykonawczym oraz
zajmują się organizacją przebiegu całego procederu przestępczego w zakresie logistycznym.
Na tym poziomie organizowane są m.in. miejsca do produkcji nielegalnych towarów
(papierosów, narkotyków) lub organizacja przerzutu. Następuje tu również organizacja
transportu na rynki zbytu, m.in. poprzez organizowanie środków transportu i pozyskiwanie
fałszywej dokumentacji.
W przypadku przerzutu nielegalnych migrantów oraz handlu ludźmi członkowie z tego
poziomu dokonują werbunku osób, nadzorują proceder przerzutu na poszczególnych
odcinkach oraz zajmują się organizacją kwaterunku, transportu, a także fałszywych
dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy. Członkowie tego poziomu odznaczają się
dużą swobodą w zakresie organizacyjnym.
Ostatnim najniższym jest poziom wykonawczy. Tutaj następuje bezpośrednie
wykonywanie konkretnych zadań na zlecenie członków grupy ze szczebla organizacyjno –
logistycznego. Na tym poziomie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
przestępczej, znajdują się kurierzy, dealerzy, kierowcy, przewodnicy, obserwatorzy itd. Osoby
z tego szczebla mogą ale nie muszą być stałymi członkami grupy.258
Najniższy poziom nie ma często wiedzy o osobach kierujących organizacją
przestępczą. Dodatkowym elementem utrudniającym komunikację z członkami organizacji
jest „omerta” (zmowa milczenia). W obawie przed zemstą organizacji często osoby z
poziomu wykonawczego wolą milczeć. W kolejnych podrozdziałach postaram się
scharakteryzować członków organizacji przestępczych mających wpływ na podejmowanie
decyzji oraz opinie członków organów ścigania opisujące te osoby.
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9.2 - Historyczny obraz członka organizacji przestępczych na
podstawie wybranych przykładów
W niniejszym podrozdziale postaram się przedstawić najważniejszych członków
włoskich organizacji przestępczych, wraz z ich sposobem działania oraz „zasługami” na rzecz
organizacji oraz ich ewolucję od prostych zjadaczy chleba do szanowanych biznesmenów.
Pierwszym, najbardziej znanym przywódcą neapolitańskiej Camorry był Salvatore de
Crescenzo zwany „Tore’e Criscienzo”. Urodził się w 1816 r. Początkowo wraz z rodzicami
występował jako sztukmistrz w cyrku w dzielnicy Capuana. W wieku czternastu lat Salvatore
porzuciwszy życie kuglarza wstąpił w szeregi niższej organizacji Pięknego Stowarzyszenia
Zreformowanego. Dzięki swej odwadze przeszedł szybko przez stopnie pośrednie i w 1849 r.
został nominowany (od autora: przez samego siebie) na capintesta (najwyższa funkcja w
neapolitańskiej Camorze). Surowy, wręcz bezlitosny wobec przeciwników „Tore” był
jednocześnie wspaniałomyślny wobec przyjaciół i szczególnie czuły wobec dzieci. Za jego
„panowania” został wprowadzony datek w wysokości 5% miesięcznego haraczu na rzecz
dzieci.
Po raz pierwszy został aresztowany w 1849 r. i skazany na sześć miesięcy pozbawienia
wolności. Został osadzony w Santa Maria Apparente a następnie w Castelcapuano.
W więzieniu z osadzonych członków Pięknego Stowarzyszenia Zreformowanego utworzył
odrębny oddział Camorry. W uproszczonym kodeksie, aby spośród osadzonych był wybrany
capintrito (pierwszy po capintesta zarządzający regionami), wystarczyło 4 członków Camorry.
Uskutecznił pobieranie comiesięcznych haraczy od osadzonych na olejek do lampy
oświetlającej obraz Matki Boskiej w celi capintrito. 259
W 1860 r. dostał nominację od króla Obojga Sycylii Franciszka II na komendanta
Gwardii Obywatelskiej, w celu utrzymywania spokoju i porządku. Szybko cała gwardia
została zdominowana przez członków Pięknego Stowarzyszenia. Jego działalność jednak
okazała się na tyle skuteczna, że po wkroczeniu Garibaldiego do miasta również dalej
piastował tą funkcję.
Byłoby jednak absurdem twierdzenie, że członkowie Pięknego Stowarzyszenia
Zreformowanego tylko dlatego, iż zostali wcieleni do oddziałów policji i mianowani
komisarzami czy inspektorami, mogą się wciąż zachowywać jak dżentelmeni. Kamorryści
szybko zorientowali się, że nowa pozycja obrońców porządku mogła ułatwić im dokonywanie
tradycyjnych nadużyć.
259
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Capintesta Salvatore De Crescenzo zdecydował, że jego „drużyna” przejmie wszelkie
łapówki od transportu drogą morską, podczas gdy capintrito Pasquale Merolle zarezerwował
sobie łapówki od transportu drogą lądową. Dwaj kamorryści na czele swych zwolenników
pilnowali wejść do miasta i za każdym razem, gdy przybywały skrzynie z towarami, mówili
do celników: „To są rzeczy wujka Józka” (od Giuseppe Garibaldi - włoski rewolucjonista,
żołnierz i polityk, działacz i bojownik na rzecz zjednoczenia Włoch, do czego w znacznym
stopniu się przyczynił). Importerzy zostawali tym samym zwolnieni z płacenia cła na rzecz
skarbu państwa w zamian za łapówki przekazywane policjantom – kamorrystom. Dochody z
cła, które normalnie, mimo obecności kamorry, wynosiły 40000 dukatów dziennie gwałtownie
spadły do poziomu około 1000 dukatów dziennie.260
Od 1868 r. wiadomości na temat Salvatore De Crescenzo stają się fragmentarycznie.
Niepodważalne jest jednak, że reprezentował on władzę silną i autorytarną, zachowując jej
pełnię w swoich rękach. Organizacja, którą zbudował, miała charakter hierarchiczny.
Kolejnym „wielkim”, omawianym już powyżej, był Charles „Lucky” Luciano. Był bez
wątpienia najważniejszym włosko–amerykańskim gangsterem w całej historii Stanów
Zjednoczonych. Jego wpływ na strukturę i działalność świata przestępczego znacznie
przerastały osiągnięcia Ala Capone. Luciano odegrał kluczową rolę w stworzeniu
współczesnej amerykańskiej mafii, eliminując w 1931 r. ostatnich liczących się przywódców
staromodnej mafii sycylijskiej. Wspólnie z Meyerem Lanskym Luciano założył też
„organizację-matkę” mafii, tzw. Syndykat: wieloetniczną siatkę gangów, która od ponad
pięćdziesięciu lat stanowi dominujący element amerykańskiej sceny przestępczej i która działa
na terenie Stanów Zjednoczonych po dzień dzisiejszy. Luciano urodził się niedaleko Palermo
na Sycylii. Do Stanów Zjednoczonych przybył w 1906 r. W 1916 r. został wybrany jednym z
przywódców Five Points Gang. Ostatniej wielkiej nowojorskiej organizacji przestępczej
funkcjonującej przed wejściem w życie prohibicji – w skład jej wchodziła armia około 1500
gangsterów; niemal wszyscy to rodowici Włosi.
Po rozwiązaniu gangu Luciano związał się z Giuseppe „Joe Boss” Masserią. Pod
koniec lat dwudziestych awansował również na jego głównego doradcę. Działał jednak na
szkodę bossa, zacieśniając więzy z młodymi członkami innych organizacji przestępczych.
Luciano ponad wszystko unikał walki i dążył do utworzenia nowej organizacji przestępczej
ponad wszelkimi podziałami etnicznymi.
Podczas wojny określanej mianem Castelammarese (lata 1928 - 1931) zorganizował
zamach na Giuseppe Masserię. W dowód wdzięczności został mianowany przez Maranzano
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człowiekiem numer dwa w imperium przestępczym. Wkrótce czterech ludzi Lansky`ego
udających policjantów wkroczyło do biura Maranzano i zamordowało go przy użyciu
pistoletów i noży. Luciano zlecił likwidację między 60. a 90. członków „starej mafii”
zagrażającej nowemu początkowi, podczas operacji, która uzyskała nazwę: „Noc sycylijskich
nieszporów”.
Resztki starej mafii zostały później wchłonięte przez amerykański Syndykat – otwarte
stowarzyszenie różnorodnych organizacji przestępczych. Luciano został nieformalnym
przywódcą frakcji włoskiej w tej organizacji.
Za jego panowania Syndykat przejął kontrolę nad dystrybucją alkoholu, prostytucją,
handlem narkotykami, hazardem, lichwą oraz interesami związanymi z rynkiem pracy.
W 1936 r. został skazany na karę 50. lat pozbawienia wolności. Jednak, mimo tego,
przez Costello oraz Lansky-ego nadal kierował Syndykatem. Dzięki współpracy z wymiarem
sprawiedliwości oraz pomocy, której udzieliła sycylijska Cosa Nostra podczas lądowania
aliantów we Włoszech, Luciano został objęty amnestią z zastrzeżeniem że musi być
deportowany do Włoch.
Rząd włoski wyznaczył mu miejsce zamieszkania w okolicach Neapolu (z dala od
Sycylii) oraz wyznaczył zasady, którymi miał się kierować by uniknąć odsiadki. Jako
przewodniczący Syndykatu nie stosował się do żadnej z nich oraz nadal, za pośrednictwem
Lansky’ego, kierował organizacją w Stanach Zjednoczonych.
Jest

on

prekursorem

współczesnej

organizacji

przestępczej

o

charakterze

wielonarodowym. Sprowadził organizację do podziemia i, rezygnując z pewnych elementów
tradycji, stworzył nowy sposób działania, na którym wzorują się obecne organizacje
przestępcze. 261

9.3 - Współczesny obraz członka organizacji przestępczej
Stworzenie profilu współczesnego członka włoskiej organizacji przestępczej jest
czynnością bardzo trudną. Mafia obecnie stara się w jak największym stopniu ukryć swoją
działalność. Przestępcy włoscy współpracują z Polakami, Rumunami. Często też
obcokrajowcy włączani są do klanów poprzez odpowiednie małżeństwa. Jednak, zgodnie z
tym, co mówi Roberto Saviano (autor „La Gomorra”): „aresztowania dotyczą bardzo
odległych przestępstw. Czyli dzisiaj aresztujemy mafię sprzed dwudziestu lat. Za dwadzieścia
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lat będziemy aresztować tę z dzisiaj.” Jesteśmy w stanie przedstawić jedynie obraz członka
organizacji przestępczej z połowy lat 90.

9.3.1 - Rozmowa ze skazanym członkiem Cosa Nostry
Poniżej przedstawiam rozmowę z członkiem sycylijskiej La Cosa Nostra w stopniu
capo squadra. Został skazany za działanie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o
charakterze mafijnym na karę 30. lat pozbawienia wolności (początkowo wyrokiem sądu
został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności). Osadzony w zakładzie karnym o
zaostrzonym rygorze w Katanii. Był członkiem organizacji przestępczej działającej na terenie
Katanii, zarządzanej przez Benedetto „Nitto” Santapaolę oraz w tym samym roku
aresztowany. Rozmowa, z uwagi na brak możliwości zastosowania ankiety, nie przyjęła
jednolitego wymiaru metodologicznego; miała za zadanie przybliżyć profil członka
organizacji oraz podkreślić zmianę sposobu działania oraz widzenia współczesnego mafioso.
*

*

*

MZ: Powiedz mi coś o sobie.
Osadzony:

Pochodzę z rodziny dość zamożnej. Jako dziecko mieliśmy trzy salony

samochodowe w Katanii. Było nas łącznie pięcioro. Mój ojciec kupował nam wszystko, na co
mieliśmy ochotę. Jeśli jedno z nas na przykład chciało mieć skuter, to go dostawało i tak też
było ze wszystkim.
Jaki miałeś kontakt z ojcem?
- Mój ojciec zawsze był dla mnie bardzo dobry i wyrozumiały. Wychowywał mnie surowo,
ale jak mówiłem wcześniej spełniał wszystkie moje zachcianki. Jestem prawie najmłodszy z
rodzeństwa. Mam jeszcze młodszego brata, który również miał drobne kłopoty z prawem. Gdy
mój ojciec dowiedział się o moim aresztowaniu bardzo długo nie mógł tego zrozumieć i
przeboleć. Dla niego był to po prostu szok. (wskazuje na fede ß pierścień noszony w żałobie
po kimś, a w jego przypadku po śmierci ojca).
Jak wszedłeś na drogę przestępstwa?
- Pierwsze przestępstwo popełniłem, by dowiedzieć się jak to jest i poczuć dreszczyk emocji.
Był to jakiś drobny napad. Po tym zajściu zostałem też po raz pierwszy aresztowany. Byłem
wówczas bardzo młody (18 lat) i naładowany złą energią przeciwko całemu światu. Wtedy też
poznałem określonych ludzi. Później sprawy potoczyły się bardzo szybko - były napady,
rozboje oraz innego typu przestępstwa.
Co myślisz o narkotykach?
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- Nigdy nie zajmowałem się nimi, mimo że w trakcie mojego procesu „rzekomo” mi to
udowodniono. Widzisz ja nienawidzę narkotyków, nigdy ich nie próbowałem, a w całym
swoim życiu wypaliłem tylko jednego papierosa.
Co powiedziałbyś samemu sobie, gdybyś mógł cofnąć się w czasie?
- Nie ufaj nikomu poza rodziną.
Czym jest dla ciebie mafia?
- Z tego co wiem jest to organizacja, która w osiemnastym wieku broniła ludzi przed
Francuzami.
Czy znasz art. 416 bis włoskiego kodeksu karnego?
- Oczywiście że tak. Sam zostałem skazany na podstawie między innymi tego artykułu. Ale
skoro już przy tym jesteśmy, to nie bardzo wiem dlaczego. To znaczy sądzę, że wiem.
Pewnego razu mój szef (capo, nie jestem pewien czy capo famiglia czy capo clan) przyszedł
do mnie i zlecił mi pewną robotę. W takim przypadku nie mogłem mu odmówić. Nie mogłem
wiedzieć również, że on okaże się colaboratore di giustizia (we Włoszech jest podział na
colaboratore di giustizia i pentiti, ci pierwsi w zamian za pewne złagodzenie kary godzą się
zeznawać, ci drudzy są odpowiednikiem polskiego świadka koronnego)
O jakiej robocie rozmawiamy? Czy chodzi o zabójstwo (art. 576 włoskiego kodeksu
karnego)?
- Tak, o to właśnie chodzi, ale nie zrozum mnie źle, ja nikogo nie zabiłem. Byłem tylko
kierowcą, bo od dziecka uczyłem się przecież jeździć samochodem.
Jak się przygotowuje do takiego czynu?
- Nie wiem jak to jest przygotowywać się do takiego czynu. Po prostu spotkałem się z moim
„CAPO”, a on nam powiedział, że pewna konkretna osoba musi zostać zlikwidowana. Nie
wiem czy rozkaz pochodził od kogoś wyżej, czy też on sam go wydał. Tak czy inaczej takich
rozkazów się nie neguje, tylko się je wykonuje. Rozpisane mieliśmy zadania według naszej
profesji. Ja np. odpowiedzialny byłem za transport ponieważ wychowywałem się całe życie
przy samochodach i uczono mnie prowadzić od momentu jak skończyłem sześć lat. Zebrałem
chłopaków, wsiedliśmy do samochodu i już. Nieuczciwe jest to, że później wystąpił on jako
colaboratore di giustizia i całą winą obciążył mnie. Tak po prostu się nie robi. Albo zeznajemy
wszyscy razem, albo nie zeznajemy w ogóle.
Czy zrobiłeś to dla pieniędzy?
- Nie, one mnie nigdy nie interesowały; dla mnie najważniejsza była przygoda.
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Co się stało z twoimi przyjaciółmi?
- W więzieniu straciłem kontakt ze wszystkimi. Uczciwi koledzy z mojego dzieciństwa po
prostu nie chcieli się ze mną zadawać. Natomiast inni, no cóż - po prostu zniknęli. Mogę ci ja
teraz zadać jedno pytanie? Czy polski system więziennictwa przewiduje pokoje prywatne dla
par?
Nie wiem czy to przewiduje system, ale wiem, że w więzieniach istnieją takie pokoje, choć
chyba nie we wszystkich.
- Otóż tutaj tego nie ma i całą energię najlepiej wyładowuje się na sportach. Gram tu w piłkę,
chodzę na siłownię. Ty uprawiasz jakieś sporty?
Staram się regularnie pływać i grać w squasha.
- Co to jest squash?
To gra, w której przy pomocy rakietek uderzasz piłką w ścianę. Można w to grać
również więzieniu.
- Nie, bo nie mamy rakietek. Jest to więzienie o zaostrzonym rygorze i istnieje obawa, że
moglibyśmy użyć ich jako broni w starciu z kimś. Ale uwierz mi na słowo, że jest wiele
innych sposobów by zabić kogoś w więzieniu. Nie chcę na ten temat mówić, ale uwierz mi, że
są.
Czy według ciebie omerta (zmowa milczenia) istnieje?
- Nie żartuj sobie! Oczywiście, że istnieje! Jeśli było nas trzech i we trójkę zrobiliśmy napad, a
dopadli tylko dwóch spośród nas, to oczywiście będziemy zeznawali, że dokonaliśmy tego
czynu jedynie we dwóch.
Powiedz mi, jak widzisz rolę kobiety w społeczeństwie?
- Kobieta jest bardzo ważna, ma wspierać mężczyznę i dbać o niego, jednak jednocześnie
powinna się rozwijać sama. Jest tą osobą, która scala rodzinę.
Kto najczęściej odwiedza ciebie w więzieniu?
- Najczęściej Mama i bracia. Siostra jest mężatką i widuję ją rzadziej. Nie mam jej tego za złe,
rozumiem że musi się opiekować swoją rodziną.
Podobno najczęstszymi przestępstwami popełnianymi przez mafię są: kradzieże, rozboje
i handel bronią lub narkotykami. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
- No cóż, sam kradłem i dokonywałem rozbojów. Zbieraliśmy haracze. Ale nie zajmowałem
się handlem bronią ani narkotykami.
Co musiałbyś zrobić, aby jako mafiozo zacząć taki handel uprawiać?
- Handel narkotykami zaczyna się przez znajomych i później przez kontakty ze znajomymi
znajomych. Najważniejsze jest aby dotrzeć do odpowiedniego źródła narkotyków np. w
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Kolumbii. Następnie ładuje się towar na statek i opłaca załogę oraz ustawia się odpowiednich
urzędników celnych którzy kontrolują lub raczej nie kontrolują naszej części ładunku. Później
jest już łatwo - przesyła się towar w porcjach odpowiednim ludziom niżej, a ci robią to samo
jeszcze niżej. Myślę, że podobnie jest z handlem bronią.
Czy miałeś broń?
- W tamtych czasach nie wychodziłem z domu bez pistoletu. Miałem taki mały dwustrzałowy,
który wkładałem do portfela i zawsze czułem się pewnie.
Czy używałeś kiedyś fałszywych dokumentów?
- Ja nie. Nie było takiej potrzeby. Ale zorganizowanie fałszywych dokumentów nie było
dużym problemem. Zorganizowanie takich dokumentów było do niektórych akcji po prostu
niezbędne, żeby mieć pewność, by ktoś nie zatrzymał chłopaków po drodze.
A jak się zdobywało takie dokumenty i ile kosztowały?
- Najczęściej przez znajomych znajomego. Wszystko zależało od jakości i rodzaju dokumentu.
Kosztowały one od kilku do kilkunastu tysięcy lirów.
Jak długo należałeś do organizacji przestępczej?
- Widzę, że zaczęły się pytania bezpośrednie. No cóż byłem od 1980 r. do mojego
aresztowania w 1993 r.
Jak się wybierało tych, którzy podejmują decyzje?
- Wybierało? To nie było tak - źle rozumujesz. Po prostu w grupie są ci bardziej inteligentni i
ci trochę mniej. Ci którzy są mniej inteligentni po prostu wiedzą, że muszą dostawać rozkazy
od tych bardziej inteligentnych. Wystarczy jedno spotkanie i wszyscy, nie mówiąc nic, wiedzą
wszystko. Nie umiem ci tego wytłumaczyć; po prostu musiałbyś być Sycylijczykiem.
Co chciałbyś robić, kiedy wyjdziesz?
- Chciałbym wyjechać jak najdalej od Sycylii.
Kiedy po raz pierwszy dotarło do ciebie, że robiłeś źle?
- Kiedy sąd pierwszej instancji wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Po prostu
ziemia usunęła mi się spod nóg. Na szczęście sąd drugiej instancji obniżył ten wyrok do lat
30., a na mocy najnowszego prawa odjęto mi trzy lata. Może sąd kasacyjny okaże się łaskawy
i wyjdę za jakieś pięć, sześć lat.
Czy zostałeś także pozbawiony praw obywatelskich?
- Nie mogę głosować, jeśli o to ci chodzi. Nie wiem nawet, czy będę mógł głosować po
opuszczeniu więzienia. Art. 416 bis jest jak stygmat.
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Podsumowując tę rozmowę chciałbym podkreślić, że współczesny mafioso nadal ceni
bardzo wartości rodzinne oraz ponad wszystko lojalność wobec towarzyszy z grupy
„OMERTĘ”. Rozmowa z Santo była możliwa jedynie z uwagi na to, że w zamian za niższy
wymiar kary zgodził się on na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Z drugiej zaś strony
organizacja inaczej podchodzi do drogi przestępczej. La Cosa Nostra klanu SantapaolaErcolano, do której należał, za podstawę swojej działalności uważała utrzymanie jej w
tajemnicy. Środki przymusu były stosowane jako ostateczność, ale wyroki wykonywane były
z ogromną precyzją. Organizacja przygotowując akcję organizowała ludzi z klanu lub spoza
niego. Wykorzystywane były fałszywe dokumenty oraz ukryta broń.

9.3.2 – Członek Camorry aresztowany w Polsce
Kolejnym członkiem organizacji przestępczej, do którego udało mi się dotrzeć dzięki
współpracy z włoską ambasadą w Warszawie oraz Sądem Okręgowym w Krośnie był
Francesco Schiavone. W latach 90. był capintestą neapolitańskiej Camorry. Wywodzi się z
rodziny Casalesi, której siedziba znajduje się w Castel di Principe pod Neapolem. Jest on
ostatnim badanym przeze mnie członkiem organizacji przestępczej ale również najbardziej
wpływowym.
Urodził się 6 stycznia 1953 r. w Castel di Principe. Znany był również pod
pseudonimem Sandokan (z uwagi na podobieństwo do hinduskiego aktora Kabira Bediego).
Po raz pierwszy został aresztowany w 1972 r. (w wieku 18. lat) za posiadanie broni palnej. Był
jednym z założycieli Nuova Famiglia (konkurencyjnej organizacji przestępczej w stosunku do
Nuova Camorra Organizzata Raffaelo Cutolo). O tym jak wpływowa jest obecnie rodzina
Casalesi może świadczyć fakt, iż konfiskata mienia przeprowadzona w stosunku do niej
obejmowała łącznie kwotę ponad 788. milionów USD, natomiast według Roberto Saviano jej
majątek jest szacowany na 46 mld euro.
Francesco Schiavone jako pierwszy dostrzegł potencjał rozwoju Camorry we
współpracy z organizacjami przestępczymi na terenie państw byłego „bloku wschodniego”, w
tym Polski. Planował on budowę międzynarodowej siatki przemytu broni z terenów Polski
oraz Ukrainy do Włoch. Od 1998 r. był poszukiwany przez Włochów międzynarodowym
listem gończym. W akcie oskarżenia wystawionym przez włoską prokuraturę możemy
przeczytać:262 Francesco Schiavone oskarżony jest na podstawie art. 416 bis o udział w
zorganizowanej grupie przestępczej pod nazwą Clan dei Casalesi oraz o kierowanie tą grupą;
262
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„art. 110 i 112 działając wspólnie i po uprzednim porozumieniu w liczbie przekraczającej 5
osób, w celu umożliwienia popełnienia przestępstwa „prania pieniędzy” i ponownego
wprowadzenia w obieg dóbr pochodzących z działalności przestępczej (648 bis i 648 ter
włoskiego kk) i w każdym razie w celu pominięcia rozporządzeń prawnych w sprawie
środków prewencji dotyczących majątku przez szereg działań o jednakowym zamiarze
przestępczym, m.in. przepisywanie fikcyjnie na wspólników własności przedsiębiorstwa
zajmującego się handlem mięsem”. Oraz dalej w uzasadnieniu: „(...) grupa zajmowała się
wymuszeniami, bezprawnym nabywaniem przetargów państwowych oraz prywatnych
posługując się środkami przymusu bezpośredniego, morderstwami, przemytem oraz
oszustwami.” Grupa również w fikcyjny sposób rejestrowała nabyte dobra publiczne w celu
uniknięcia konfiskaty mienia. Odpowiedzialna była również za spalenie budynków władz
gminnych. Korupcja gwarantowała bezkarność członkom grupy na terenie Neapolu oraz jego
okolic. Ponadto grupa zajmowała się kontrolą udzielania koncesji oraz pozwoleń
administracyjnych, wymuszeniami dopłat do zboża dla rolników na podstawie przedstawiania
fałszywych dokumentów tożsamości oraz aktów własności (udowodnionych zostało 40 takich
przestępstw). Grupa dla osadzonych członków rodzin przewiduje comiesięczną rekompensatę
finansową za zachowanie zmowy milczenia. Kolejnym czynem karalnym zarzucanym grupie
było przywłaszczenie pojazdów w celu uniknięcia karalności oraz oszustwa na dopłatach do
technologii innowacyjnych (zaniżanie faktur oraz podwójna sprzedaż mleka bizoniego).
Jeśli chodzi o same zarzuty wystosowane w stosunku do Francesco Schiavone, to były
one: art. 575 włoskiego kk - zabójstwo

z karą dożywotniego pozbawienia wolności

(orzeczoną w art. 577 włoskiego kk), zniszczenie lub usunięcie zwłok (art. 411 włoskiego kk kara od 2. do 7. lat pozbawienia wolności (zwłoki były usuwane na linii produkcyjnej
mielonek oraz parówek), podpalenie budynku (art. 423 włoskiego kk - kara od 3. – 7. lat
pozbawienia wolności ), oraz na podstawie art. 3 ustawy nr 110 z 18 IV 1975 r.

„O

przeciwdziałaniu sprzedaży oraz nielegalnego posiadania i obrotu broni palnej” - kara od 1. –
3. lat pozbawienia wolności oraz grzywna do 2065. euro za przerabianie broni gazowej na
broń palną.263
Podczas zatrzymania Francesco Schiavone w 2004 r. skonfiskowano samochód osobowy
marki Ford Focus II oraz kwotę 10300 euro w nominałach 20, 50 oraz 100 euro oraz
orzeczono dodatkowy środek zabezpieczający w postaci tymczasowego aresztowania264
Aresztowanie Francesco Schiavone na terenie Polski w jasny sposób ukazuje
zainteresowanie naszym krajem członków organizacji przestępczych z całego świata, ale
263
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również z Włoch. Narażeni jesteśmy na przestępstwa z zakresu prania pieniędzy ale również
przemytu papierosów oraz narkotyków (w szczególności pochodnych amfetaminy). Francesco
Schiavone został skazany 19 VI 2008 r. na karę dożywotniego pozbawienia wolności w
głośnym, trwającym ponad 10 lat, procesie karnym (Processo Spartacus). Klan, którym
kierował, nadal pozostaje jednym z bardziej wpływowych oraz niebezpiecznych na terenie
całych Włoch oraz Unii Europejskiej.

9.4 - Kobieta jako członek organizacji przestępczej
W świetle statystyk światowych kobiety popełniają mniej przestępstw niż mężczyźni,
przy czym stwierdza się tu pewne różnice między poszczególnymi krajami. W wysoko
rozwiniętych państwach udział kobiet w przestępczości wynosi, np.: w Belgii - 20%, USA 15%, w Japonii - 13%; w państwach Trzeciego Świata jest on kilka razy mniejszy, np.: w
Kolumbii - 5 %, w Wenezueli - 3%. W Polsce w 2008 r. odsetek ten wynosił 11,85 %265
Przestępczość wśród kobiet w ostatnich latach we Włoszech, podobnie jak w
Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych, wykazywała tendencję do szybkiego wzrostu,
znacznie przewyższając wzrost przestępczości wśród mężczyzn.
Z badań ONZ wynika, że przestępczość wśród kobiet wzrosła w krajach rozwiniętych aż
o 50%, a w krajach rozwijających się o 30%. Liczby te utrzymują się we względnych
granicach i nie mają tendencji zwyżkowych.266 W Niemczech współudział kobiet w
popełnianiu przestępstw przybiera na sile, zwłaszcza w takich kategoriach, jak przestępstwa
ekonomiczne, oszustwa, sprzeniewierzenia, fałszerstwa dokumentów oraz związane z
rabunkiem, uszkodzeniami ciała i narkotykami267
Struktura przestępstw popełnianych przez kobiety jest odzwierciedleniem ich pozycji,
roli społecznej oraz wpływów środowiska. Charakterystyka przestępczości kobiet w
porównaniu z danymi dotyczącymi mężczyzn wskazuje, że ci ostatni popełniają przestępstwa
zorganizowane, czyny przestępne związane z wykonywaniem zawodu, niepłacenia alimentów,
kradzieży z towarzyszącymi im obciążającymi okolicznościami, rabunku i niszczenia mienia.
We Włoszech w ostatnich latach zanotowano pewną zmianę, wskazującą na zwiększoną
ilość popełnianych przez kobiety przestępstw związanych z działalnością w organizacji
przestępczej.
Ewolucję pozycji kobiety możemy podzielić na etapy:
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B. Hołyst: „Kryminologia”, wyd. Lexis Nexis, Warszawa, 2009, str. 458
United Nations, „Crime Prevention and Control. Report of the Secretary-General to the General Assembly”, Nowy Jork, 1977
B. Hołys:t „Kryminologia”, wyd. Lexis Nexis, Warszawa, 2009, str. 459
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• Etap 1 (1950/1976) kobieta w organizacji przestępczej pełni funkcję wspierającą
mężczyznę.
• Etap 2 (1976/1990) kobieta w organizacji przestępczej pełni funkcje związane z
obroną mężczyzny.
• Etap 3 (1990/2003) kobieta bierze udział w organizacji przestępczej jako aktywny jej
członek.
Poza tymi funkcjami, jej podstawowym obowiązkiem było urodzenie oraz wychowanie
nowego pokolenia w taki sposób, by było ono związane z rodziną i przestrzegało wszelkich
zasad organizacji. Matka miała wpoić dzieciom zasadę „omerta”. Rita di Giovine, córka
Emilio di Giovine (capo clan rodziny Giovine, `Ndrangheta) zeznała: „(...) raz widziałam jak
brat ukradł 1000 lirów; pobiegłam od razu do mamy i powiedziałam jej o tym. Ona
natychmiast zganiła mnie mówiąc: po co mi to mówisz, lepiej siedź cicho”268
Rola kobiet również uwarunkowana była organizacją przestępczą, w której działały.
Poniżej postaram przedstawić kilka kobiet, członkiń Camorry, Sacra Corona Unita oraz
`Ndranghety. Z uwagi na ogromne przywiązanie do tradycji we Włoszech nie można było
odnaleźć kobiet pełniących ważne funkcje w Cosa Nostra sycylijskiej (znane są kobiety
działające w Syndykacie w Stanach Zjednoczonych).

Ryc. 31 - Assunta Maresca „Pupetta”
Pierwszą zasłużoną członkinią Camorry była Assunta Maresca zwana „Pupettą" (mała
laleczka ze względu na urodę). Jest córką Vincenzo Maresca, głowy rodziny Lampetielli. W
wieku 19. lat wygrała konkurs piękności i stała się miss Neapolu. 27 kwietnia 1955 r. wyszła
za mąż za Pasquale Simonettiego. Jej szczęście nie trwało jednak długo. W tym samym roku
został on zlikwidowany przez Antonio Esposito. Pupetta, będąc w 6. miesiącu ciąży,
odszukała Esposito; następnie razem z bratem pojechała do kawiarni, w której siedział i
zlikwidowała go strzelając mu w głowę z 38. Pierwsze dziecko urodziła w więzieniu. Na
rozprawie zeznała, że musiała przytrzymać sobie pistolet oburęcz by mieć pewność, że trafi.
Została skazana na 18 lat pozbawienia wolności (po 13. latach została zwolniona warunkowo).
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Po wyjściu z więzienia związała się z kolejnym bossem Umberto Ammaturo, z którym miała
dwójkę dzieci. Zeznawała podczas maksiprocesu na rzecz Raffaele Cutolo. Jest ona
przykładem kobiety z pogranicza etapu 1. oraz etapu 2. Nigdy nie kierowała organizacją
przestępczą, ale czuła się z nią bardzo silnie związana. 269

Ryc. 32 - Rosetta Cutolo
Kolejną kobietą silnie związaną z Nuova Camorra Organizzata była Rosetta Cutolo,
starsza siostra Raffaele Cutolo. Mimo, że jej brat twierdził, że „Rosetta nigdy nie była
camorrista (...) ona tylko była mi posłuszna przynosząc mi na przykład walizki z pieniędzmi”
oraz że podobnego zdania był główny świadek w procesie NCO Pasquale „Animale” Barra „o
co chodzi z Rosą Cutolo, przecież kobiety nie biorą udziału w działalności Camorry”, to
innego zdania był prokurator Antonio Laudati. Rosa Cutolo była odpowiedzialna za
zorganizowanie ucieczki brata z więzienia. Jako najbliższy członek rodziny mogła być z nim
w stałym kontakcie oraz przekazywać rozkazy do innych członków. Odpowiedzialna była
również za negocjacje z południowomerykańskimi „baronami kokainowymi”. Działała ponad
10 lat z ukrycia. W 1993 r. została aresztowana oraz skazana na karę 9. lat pozbawienia
wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W organizacji miała przydomek
„Occh’egghiaccio” (zimnooka). Oficjalnie utrzymywała również, że nigdy nie działała oraz
nie dowodziła organizacją.
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Ryc. 33 - Maria Licciardi
Ostatnią kobietą, jednak najbardziej wpływową w Camorra była Maria Licciardi. Była
głową rodziny Licciardi (capo testa) w Neapolu w latach 1993 do jej aresztowania w 2001 r.
Przez innych członków Camorry była nazywana „La Mardina” (matka chrzestna) lub „La
Piccolina” (mała dziewczynka). Urodzona była w rodzinie, w której każda osoba należała do
Camorry. Licciardi przejęła władzę nad klanem po tym, jak karabinierzy aresztowali jej
dwóch braci oraz męża. Była pierwszą kobietą, która oficjalnie przyjęła tytuł capo clan. Była
odpowiedzialna za utworzenie koalicji 20. rodzin Camorry by uskutecznić przemyt
papierosów, narkotyków, płatną protekcję oraz prostytucję. Jako pierwsza wprowadziła handel
kobietami jako stały element działalności klanów. W 2001 r. została aresztowana przez
Squadra Volante w Neapolu.

Pomimo aresztowania, nadal kierowała organizacją. Do

momentu skazania na izolację. 270
Najsławniejszą kobietą capo famiglia w `Ndranghetcie była niewątpliwie Maria
Serraino. Urodzona w 1931 r. w Kalabrii zyskała przydomek „Mamma Heroina”. Wyszła za
mąż za Rosario di Giovine, który zajmował się przemytem papierosów. Di Giovine był
aresztowany za swoją działalność w latach 1949 – 1985 ponad 65 razy. Z uwagi na
nieobecność w tym czasie męża, to do niej należało kierowanie rodziną Serraino – Giovine.
Córka jej, Rita Giovine (pentito w procesie Serraino – Giovine) zeznała później o matce :
„Kierowanie organizacją ma ona w swojej krwi”.
W latach 70-tych przekwalifikowała organizację z przemytu papierosami na przemyt
oraz handel narkotykami. Utworzyła dwa główne szlaki przerzutowe. Pierwszy prowadził z
Maroka przez Włochy do Wielkiej Brytanii i przerzucano tą drogą haszysz, drugi prowadził z
Kolumbii, poprzez siatkę zarządzaną przez syna Emilio di Giovine w Hiszpanii do Mediolanu.
W latach 1985 – 1991, z uwagi na wojnę pomiędzy dwoma rodzinami `Ndranghety w
Kalabrii, jej organizacja zajmowała się również handlem bronią. By nie zostać wykrytą,
270
G. Fiandaca: „Donne e mafie”, Universita degli Studi di Palermo, Dipartamento di Scienze Penalistiche e Criminologiche 2001-2002, str.
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opłacała bardzo hojnie wszelkich urzędników państwowych, którzy mogli jej pokrzyżować
plany.
Stosunek do kobiet w `Ndranghetcie był zupełnie inny od tego, który powstał w
Camorra. Kobieta traktowana była jako własność mężczyzny i miała mu być bezwzględnie
posłuszna. Kobieta nie składała przysięgi na wierność organizacji ale jedynie stawała się
„sorella di omertá” (tłumaczenie autora: siostra milczenia). Obowiązywało ją jedynie
zachowanie zmowy milczenia. Tym samym, mimo swojej ogromnej pozycji w organizacji, nie
była w stanie ustrzec się przed przemocą w domu. Rita Giovine zeznała podczas procesu:
„Widziałam jak ojciec bił matkę, nawet jak była w 9. miesiącu ciąży; wziął miotłę i tak ją bił,
że złamał jej dwa żebra.” Nie była również w stanie zapobiec molestowaniu seksualnemu
przez braci oraz gwałtom popełnianym przez ojca. Rita di Giovine o rodzeństwie oraz ojcu
zeznała: „Byłam napastowana seksualnie przez ojca, a później braci od czasu gdy skończyłam
9 lat do momentu gdy zaszłam w ciążę w wieku lat 19.”.
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Rozdział 10
Międzynarodowe instytucje zwalczania
przestępczości zorganizowanej
Przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło nasze miejsce w Europie. Stopniowe
otwieranie się naszego kraju na zewnątrz dało z pewnością jego mieszkańcom poczucie
większej swobody we wszystkich możliwych tego słowa znaczeniach. Nie ma jednak nic za
darmo. Ze swobody podróżowania oraz przemieszczania kapitału, towarów i usług korzysta
także świat przestępczy. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest więc
także obszarem intensywnej penetracji grup przestępczych, w tym najgroźniejszej
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Jest więc oczywiste, że granice pomiędzy
państwami Europy, które zupełnie nie przeszkadzają przestępcom, nie mogą stanowić barier
utrudniających efektywne ściganie. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, by mogło być
procesem efektywnym, musi wykraczać poza działalność jednego państwa. Instytucje
stworzone do zwalczania przestępczości zorganizowanej omówione w pracy są jedynie
częścią większego systemu jaki działa w ramach Unii Europejskiej, Narodów Zjednoczonych
oraz bilateralnych umów międzynarodowych. Walka prowadzona jest na różnych obszarach,
jak: korupcja, terroryzm, przestępczość zorganizowana, nielegalna imigracja oraz handel
ludźmi. W niniejszym rozdziale omówię jedynie instytucje zajmujące się zwalczaniem tych
przestępstw na arenie międzynarodowej, których członkami są Włochy. Aby dążyć do
kształtowania podstaw wspólnej, efektywnej walki z przestępczością, trzeba zatem nie tylko
rozwijać i upraszczać wszelkie formy współpracy miedzy organami ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, ale także dążyć do jak najdalej idącej harmonizacji krajowych systemów
prawnych.

10.1 - Ustawodawstwo Unii Europejskiej
10.1.1 - Rys historyczny
Zacieśnienie współpracy na terenie Europy w zakresie zwalczania przestępczości
zorganizowanej jest dużo wcześniejsze niż sama Unia Europejska. Pierwsza inicjatywa tego
typu powstała w grudniu 1975 r. w Rzymie. Utworzono wtedy nieformalną grupę współpracy
między ministerstwami sprawiedliwości i spraw wewnętrznych państw członkowskich przede
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wszystkim w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, radykalizmu religijnego,
ekstremizmu oraz zorganizowanej przestępczości międzynarodowej. Uzyskała ona nazwę
TREVI (od włoskiego Terrorismo, Radicalismo, Extremismo, Violenca Internazionale).
Grupa, po szeregu przekształceń, zanim została zastąpiona w listopadzie 1993 r.
posiedzeniami Rady Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej,
odpowiedzialna była za współpracę w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego,
wzajemnych szkoleń oraz wymiany doświadczeń (grupa TREVI I), w zwalczaniu handlu
narkotykami oraz przestępczości zorganizowanej (TREVI II), za współpracę między służbami
policyjnymi (grupa TREVI III).
Mimo że działanie grupy pozostawiało wiele do życzenia i niejasne było jej
finansowanie oraz umocowanie prawne, to dała ona podwaliny do powstania na mocy traktatu
z Maastricht komitetu koordynacyjnego.271
W zakresie współpracy sądowej przyjęto dwa akty: konwencję między państwami
członkowskimi wspólnoty europejskiej o przekazywaniu postępowań w sprawach karnych z 6
listopada 1990 r. oraz konwencję między państwami członkowskimi wspólnoty europejskiej o
wykonywaniu zagranicznych orzeczeń skazujących w sprawach karnych z 13 listopada 1991 r.
Żadna z nich nie weszła w życie na skutek braku wymaganej liczby ratyfikacji przez państwa
członkowskie; przyjęte one zostały kolejno jednak w traktacie o jednolitym akcie europejskim
z 1986 r. oraz traktacie z Maastricht z 1993 r. 272
Ustawodawstwo w zakresie poszerzenia współpracy dotyczącej dziedziny wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zostało ujęte w art. K.1 traktatu z Maastricht, w
którym usystematyzowano współpracę w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych. Dotyczyły one:
•

polityki azylowej,

•

zasad przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich i sposobów
kontroli,

271

•

polityki imigracyjnej i polityki wobec obywateli państw trzecich,

•

walki z narkomanią,

•

zwalczania nadużyć na skalę międzynarodową,

•

współpracy sądowej w sprawach cywilnych,

•

współpracy sądowej w sprawach karnych,

J. Menkes: Od współpracy policyjnej do „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, Sprawy Międzynarodowe 1997, nr 3,
str. 61
272
A. Grzelak: „Unia Europejska a prawo karne”, Warszawa, 2002, str. 22-24; W. Czapliński: „Obszar wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”, Warszawa, 2005, str. 5-7

179
•

współpracy celnej,

•

współpracy policyjnej w celu zapobiegania i walki z terroryzmem, nielegalnym
handlem narkotykami i innymi poważnymi formami międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej, w związku z organizowaniem - obejmującego
całą Unię Europejską - systemu wymiany informacji w ramach Biura Policji
Europejskiej (Europol).273

Przyjęte w traktacie instrumenty prawne nie były jednak zbyt efektywne. Jeśli były to
akty prawne o charakterze wiążącym (konwencje), to zawierały one jedynie minimum
regulacji, na które mogły się zgodzić wszystkie państwa członkowskie. Dodatkowym
elementem utrudniającym efektywne działanie Unii w trakcie obowiązywania układu z
Maastricht był długotrwały proces ratyfikacji wymagający uchwały wewnętrznej wszystkich
państw członkowskich. 274
Kolejnym traktatem, który w znaczący sposób usprawnił współpracę wymiaru
sprawiedliwości był traktat amsterdamski. Duża część obszarów działania (polityka azylowa,
polityka imigracyjna, zasady przekraczania granic, współpraca celna i współpraca sądowa w
sprawach cywilnych została przesunięta do I filaru i poddana bardziej skutecznemu reżimowi
prawnemu.

W

III

filarze

pozostała

problematyka

przeciwdziałania

i

zwalczania

przestępczości, współpraca policyjna oraz współpraca sądowa w sprawach karnych. W
związku z tym uprawnienia Unii Europejskiej zostały rozszerzone o zapewnienie obywatelom
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dziedzinie wolności i sprawiedliwości, przez wspólne
działanie państw członkowskich. 275
Traktat amsterdamski sprecyzował skutki prawne wywierane przez instrumenty
regulujące tę materię. Oznaczało to ściślejsze zintegrowanie państw członkowskich, albowiem
rodzaje stosowanych środków w tym wypadku powodowały zaawansowanie stopnia
współpracy. Art. 34 TUE uregulował na nowo formy działania w obszarze współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Z katalogu instrumentów prawnych zostały usunięte
działania wspólne i nabrały charakteru konkretnych działań opisanych w art. 30 i 31 TUE.276
Artykuł 34 TUE wyróżnił ponadto: obowiązek państw członkowskich w zakresie
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F. Snyder: “Institutional Development in the European Union: Some Implications of the Pillar”, str. 85
W. Czapliński: „Wybrane regulacje dotyczące obszaru bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości” w: J. Barcz: „Prawo Unii
Europejskiej. Prawo materialne i polityki”, Warszawa, 2003, str. 618 i następne
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J. Barcz: „Prawo Unii Europejskiej”. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. Omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat
UE, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa, 2004, str. 65-68
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P. Filipek, w: K. Lankosz (red): Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa, 2003, str. 348.
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informowania się i prowadzenia konsultacji na forum rady oraz środki podejmowane przez
radę po przedstawieniu inicjatywy przez państwa członkowskie lub komisję. 277
Kolejnym etapem do zacieśniania współpracy w zakresie spraw karnych był szczyt
Rady Europejskiej w Tampere, który odbył się w dniach 15-16 października 1999 r. i
potwierdzał wolę rozwijania współpracy Unii Europejskiej w zakresie spraw karnych.
Uczestnicy spotkania podkreślili że obszar sprawiedliwości powinien opierać się na lepszym
dostępie do wymiaru sprawiedliwości, co należy wiązać z większą dostępnością informacji z
zakresu krajowych systemów prawnych i europejskiej współpracy sądowniczej. Po raz
pierwszy podjęta została inicjatywa uznawania orzeczeń wydawanych przez sądy
poszczególnych państwa członkowskich. 278
Traktat nicejski z 26 lutego 2001 r. w nieznacznym stopniu przyniósł zmiany w
strukturze i funkcjonowaniu III filaru. Skutkiem realizacji niektórych postanowień ze
spotkania Rady Europejskiej w Tampere było wyłączenie do traktatu regulacji dotyczącej
„europejskiej jednostki współpracy sądowej” (Eurojust).
System filarowy został ostatecznie obalony traktatem lizbońskim uchwalonym w 2007
r. W Unii Europejskiej została uchwalona konstytucja, ratyfikowana kolejno przez wszystkie
państwa członkowskie, a samej wspólnocie została tym samym nadana osobowość prawna.
Akt ten wyodrębnia w swojej systematyce przestrzeń, wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości w jednym obszernym rozdziale (rozdział IV, art. III -257-277) jako
normatywną i materialną całość. Kolejne sekcje rozdziału IV regulują politykę dotyczącą
granic, azylu i imigracji; współpracę sądową w sprawach cywilnych; współpracę w sprawach
karnych; współpracę policyjną. 279
Traktat konstytucyjny wprowadził rezygnację w obszarze współpracy sądowej w
sprawach karnych i współpracy policyjnej z prawa inicjatywy prawodawczej pojedynczego
państwa członkowskiego i zastąpienie jej inicjatywą grupy co najmniej ¼ wszystkich państw
członkowskich (art. III-165)280 Mimo że sam traktat konstytucyjny ostatecznie nie został
ratyfikowany, będę w dalszej części tego rozdziału świadomie powoływał się na jego zapisy z
uwagi na zapisy traktatu lizbońskiego z 2007 r. Stanowił on, iż dotychczasowe postanowienia
traktatów unijnych będą modyfikowane o niektóre zapisy traktatu konstytucyjnego.
Problematyka z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej nie budzi żadnych
277
J. Barcz: „Prawo Unii Europejskiej” Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. Omówienie wybranych orzeczeń ETS. Traktat
UE. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa, 2004, str. 65-68
278
A. Gruszczak: III filar Unii Europejskiej po Tampere: Wnioski i perspektywy, SE 2000 nr 3, str. 93
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S. Dudzik: Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków, 2005; I. Skomerska – Muchowska: Współpraca
policyjna i sądowa w sprawach karnych w projekcie traktatu konstytucyjnego.
280
Wyłączną kompetencję inicjatywy ustawodawczej komisja uzyskała od 1 maja 2004 r. w ramach IV TWE. Do tej daty dzieliła ją z
państwami członkowskimi. Natomiast w ramach tytułu VI TUE (współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych) w dalszym ciągu
oprócz komisji, każde państwo może wnosić propozycje legislacyjne (art. 34 ust. 2 TUE)
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kontrowersji, a rozwiązania proponowane w traktacie konstytucyjnym z zakresu zwalczania
tego typu fenomenu są implementowane do porządku unijnego za pomocą dyrektyw oraz
decyzji ramowych.
Obecnie rozwój ustawodawstwa europejskiego jest skierowany na walkę z korupcją w
prawie Unii Europejskiej, obronę obywateli przeciwko terroryzmowi, walkę z terroryzmem,
przestępczością zorganizowaną, nielegalną imigracją na obszarze Unii Europejskiej, handlem
ludźmi oraz przemytem oraz handlem narkotykami.

10.1.2 - Walka z przestępczością zorganizowaną na terenie Unii
Europejskiej
Przestępczość zorganizowana o charakterze międzynarodowym od początku istnienia
Unii stanowiła ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych
państw Unii jako całości. Dodatkowe środki bezpieczeństwa musiały zostać podjęte po
przystąpieniu przez coraz większą liczbę państw do układu z Schengen. Obecnie zwalczanie
przestępczości zorganizowanej w skali europejskiej odbywa się na podstawie odpowiednich
uchwał i programów działania Rady Europy czy OBWE, ale bardzo istotną rolę odgrywa
również sama Unia. Zwalczanie tego zjawiska zostało uznane za jeden z głównych
priorytetów działania w rozwoju współpracy przez Radę Europejską na konwencji z Tampere
z 1999 r. Oprócz planów działania instytucje unijne przyjmują również środki prawne o
charakterze szczegółowym, dotyczące zwalczania poszczególnych rodzajów przestępstw (np.
handlu ludźmi), a obok instrumentów materialno-prawnych UE wprowadza się również wiele
środków instytucjonalnych, mających na celu sprawniejsze zwalczanie przestępczości
zorganizowanej, gdzie podstawową rolę odgrywa Europol. Instytucję tę scharakteryzuję w
dalszej części tego rozdziału.
Problematyka zwalczania przestępczości zorganizowanej znajduje się w traktacie
konstytucyjnym w sekcji 4 i 5 rozdziału IV części III (art. III 270 do III 277). Szczególnie
istotnym jest jednak art. III -271 w którym postanowiono, że przyjmowane będą europejskie
ustawy ramowe, które będą mogły ustanowić minimalne normy odnoszące się do określenia
przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze
transgranicznym, wynikające z rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej
potrzeby wspólnego ich zwalczania. Przestępczość zorganizowana jest wymieniona jako jedna
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z dziedzin przestępczości. Traktat konstytucyjny odnosi się również do zadań Eurojustu,
Europolu oraz Prokuratury Europejskiej281
W 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji ramowej w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej. W tekście projektu uwzględniono nowe przepisy
konwencji

Narodów

Zjednoczonych

przeciwko

międzynarodowej

przestępczości

zorganizowanej (konwencja z Palermo). Projekt ten proponował również wprowadzenie
definicji organizacji przestępczych: „Przez organizację przestępczą rozumie się grupę
zorganizowaną, ustanowioną na pewien czas, składającą się z więcej niż dwóch osób
działających wspólnie w celu popełnienia przestępstw podlegających karze pozbawienia lub
ograniczenia wolności na okres przynajmniej czterech lat lub karze pozbawienia lub
ograniczenia wolności na okres przynajmniej czterech lat lub karze surowszej w celu
bezpośredniego lub pośredniego osiągnięcia korzyści finansowej lub innej korzyści
materialnej”.282 Art. 2 zobowiązywał państwa członkowskie do uznania jako przestępstw
różnych form udziału w organizacji przestępczej. Odnosił się on w tym przypadku w
znacznym zakresie do regulacji ujętych w konwencji z Palermo z roku 2000. Tym samym
każde państwo członkowskie musi uznać za przestępstwo zachowanie osoby, która celowo i
aktywnie bierze udział w działaniach przestępczych organizacji lub w innych działaniach
organizacji, w tym dostarczając informacje lub środki materialne, rekrutując nowych
członków, a także finansując działalność ze świadomością, że udział ten przyczyni się do
działalności przestępczej tej organizacji, oraz do przyjęcia regulacji penalizujących takie
działania.
By system był jednakowo skuteczny w każdym z państw członkowskich, w art. 3
projektu przewidziano zbliżanie wysokości kar w poszczególnych państwach członkowskich.
Metoda ta została również zastosowana w decyzji ramowej 2002/475/WSiSW w sprawie
zwalczania terroryzmu.
Wśród innych przepisów dotyczących przestępczości zorganizowanej pamiętać należy
również o wspólnym działaniu 96/747/WSiSW które przewiduje utworzenie i prowadzenie
spisu uprawnień i wiedzy specjalistycznej w walce z przestępczością zorganizowaną.283
Wspólne działanie zostało przyjęte, ponieważ uznano, że krajowe organy ścigania zwalczające
przestępczość zorganizowaną, rozwinęły szczególne uprawnienia, umiejętności i wiedzę
281
E. Guild: Crime and the EU’s Constitutional Future in an Area of Freedom, Security and Justice, ELJ 2004, vol. 10, nr 2, marzec 2004, str.
218
282
Decyzja rady 2004/579/WE z 29 kwietnia 2004 r. DZ. Urz. L 261 z 06.08.2004, str.69
283
Wspólne działanie z dnia 29 listopada 1996 r. przyjęte przez radę na podstawie art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące utworzenia
i prowadzenia spisu szczególnych uprawnień, umiejętności i wiedzy specjalistycznej w walce z międzynarodową przestępczością
zorganizowaną, w celu ułatwienia współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa
(96/747/WSiSW); Dz. Urz.. WE. L 342 z 31.12.1996 r. str. 2.
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specjalistyczną, które z zasady powinny być udostępniane właściwym organom we wszystkich
pozostałych państwach członkowskich na żądanie, zgodnie z ich potrzebami oraz we
właściwym czasie. Utworzenie i prowadzenie spisu w zakresie szczególnych uprawnień,
umiejętności i wiedzy specjalistycznej spowodowałoby szersze i łatwiejsze ich udostępnianie
organom w państwach, wzmacniając tym samym środki pozostające do ich dyspozycji w
walce z przestępczością. Spis ten miał być prowadzony przez nowo utworzoną jednostkę
specjalną ds. narkotyków ale w związku z utworzeniem Europolu został przejęty przez tę
jednostkę.
Każde z państw członkowskich jest zobowiązane do przekazywania wykazu wszelkich
szczególnych uprawnień, umiejętności i wiedzy specjalistycznej, które rozwinęło w walce z
przestępczością zorganizowaną, i których udostępnienie wszystkim państwom członkowskim
uważa za wskazane. Uzyskane w ten sposób informacje odpowiednio skatalogowane w bazie
danych umożliwiają innym państwom poprzez ich organy na uzyskanie oceny potencjalnej
przydatności wymienionych informacji.284 Innym wspólnym działaniem dotyczącym ogólnie
przestępczości zorganizowanej jest działanie ustanawiające mechanizm oceny wdrożenia
przedsięwzięć na poziomie krajowym. Akt ten został przyjęty.
Jednym z zakresów walki z przestępczością zorganizowaną jest zwalczanie
przestępstwa prania pieniędzy. W przypadku dotacji unijnych jest to rozwiązane jako działanie
na szkodę interesów finansowych wspólnot i uregulowane przez drugi protokół. Definiując
pranie pieniędzy art. 1 drugiego protokołu odwołuje się do postanowień dyrektywy Rady z
dnia 10 czerwca 1991 r. nr 91/208 w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu
finansowego w celu prana pieniędzy, zmienioną dyrektywą 2001/97 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej z 4 grudnia 2001 r.285
Zgodnie z art. 1. dyrektywy „pranie pieniędzy” oznacza:
•

Umyślne postępowanie, dokonywane w celu konwersji lub przekazania
mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z
udziału w takiej działalności, celem ukrywania lub zatajania bezprawnego
pochodzenia mienia, albo udzielania pomocy osobie, która bierze udział w
takiej działalności, aby uniknęła ona prawnych konsekwencji tych działań;

•

Umyślne postępowanie, dokonywane w celu ukrycia lub zatajenia
prawdziwego

charakteru,

źródła,

miejsca

przechowywania,

284
Wspólne działanie z dnia 5 grudnia 1997 r. przyjęte przez radę na podstawie art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej, ustanawiające
mechanizm oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną
przestępczością (97/827/WSiSW) DZ. Urz. WE L 344 z 15.12.1997 r. str. 7
285
Dz. Urz. WE L 166 z 28.06.1991 r. i Dz. Urz. WE L 344 z 28.12.2001 r. oraz W. Jasiński: Ochrona systemu finansowego przed
wykorzystywaniem go do celów prania pieniędzy. Dyrektywa z 4 grudnia 2001 r., PUG 2002, nr 9, str. 11-14
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przemieszczania, praw związanych z tym mieniem lub jego własnością, ze
świadomością, że źródłem tego mienia jest działalność o charakterze
przestępczym lub udział w takiej działalności.
•

Umyślne postępowanie, dokonywane w celu nabycia, posiadania albo
używania mienia, ze świadomością, że źródłem tego mienia jest działalność
o charakterze przestępczym lub udział w takiej działalności;

•

Udział, współdziałanie w celu popełnienia, usiłowanie popełnienia, jak
również pomocnictwo, nakłanianie, ułatwianie oraz doradzanie w
przypadku czynów określonych powyżej.

Za pranie pieniędzy uważa się również działania, w ramach których uzyskano składnik
majątkowy mający stać się przedmiotem prania pieniędzy, nawet jeżeli działania te
prowadzono na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.
Na podstawie art. 2 drugiego protokołu państwa członkowskie zostały zobowiązane do
wprowadzenia do swojego porządku prawnego systemu kar za przestępstwa prania dochodów
z nadużycia finansowego, co najmniej w poważnych przypadkach oraz dochodów z korupcji
czynnej i biernej.
Na podstawie drugiego protokołu przewidziana jest również odpowiedzialność osób
prawnych za nadużycia finansowe, czynną korupcję oraz pranie pieniędzy, popełnione w
interesie osób prawnych przez jakąkolwiek osobę, działającą indywidualnie bądź wchodzącą
w skład organu danej osoby prawnej na podstawie pełnomocnictwa do jej reprezentowania,
uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu tej osoby bądź uprawnienia do sprawowania
w niej kontroli.286 Sankcje stosowane wobec osób prawnych mają być efektywne,
proporcjonalne i odstraszające. Zgodnie z art. 4 wybór sankcji pozostawiony jest ustawodawcy
krajowemu, pod warunkiem jednak, aby były to sankcje finansowe. Środki mogące mieć
zastosowanie w stosunku do osób prawnych muszą być proporcjonalne oraz odstraszające.
Środki, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do osób prawnych zostały wymienione w
art. 4 ww. protokołu. Ponadto przewidziana jest odpowiedzialność szersza niż tylko
finansowa; może być zastosowana sankcja pozbawienia uprawnień do korzystania ze
świadczeń lub pomocy publicznej, terminowy lub stały zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej, oddanie pod nadzór sądu, sądowy nakaz rozwiązania.

286
M. Möhrenschlager: Development in the sancioning of legal persons in the European Union (national and european level): w A. Adamski
(red): Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Toruń, str. 555- 571.
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W drugim protokole odnajdujmy również regulacje dotyczące zajęcia, konfiskaty lub
odebrania narzędzi lub przychodów pochodzących z nadużyć finansowych, korupcji lub prania
pieniędzy lub majątku, którego wartość odpowiada tym przychodom287
Kolejnym problemem z którym musi się zmagać Unia Europejska w przypadku
zwalczania przestępczości zorganizowanej jest walka z korupcją. Problematyka ta jest ujęta
zarówno na podstawie przepisów traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (I filar UE),
jak również przepisów tytułu VI traktatu o Unii Europejskiej (III filar UE). W ramach I filaru.
Wspólnota ma na celu ochronę swoich interesów finansowych, celem III filaru natomiast jest
utworzenie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez zwalczanie przestępczości.
Zagadnienie to zaczyna nabierać również znaczenia w prowadzonych przez UE działaniach w
ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przez promowanie w kontaktach z
państwami trzecimi konieczności walki z tym zjawiskiem na poziomie globalnym. W art. 29
TUE wymieniono zwalczanie i zapobieganie korupcji jako sposób na stworzenie
europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przez współpracę sądową,
policyjną i celną oraz przez zbliżanie prawa karnego288
Faktyczne elementy dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej przyjęte
zostały dopiero w roku 1997;289 na ich podstawie tworzyła się następnie polityka zwalczania
korupcji, oparta na środkach zapobiegawczych oraz uwzględniająca osiągnięcia innych
organizacji międzynarodowych. W 1998 r. Rada Europejska przyjęła wiedeński plan
działania290, w którym korupcja została zdefiniowana jako jedno z zachowań w ramach
przestępczości zorganizowanej. W 1999 r. na konferencji

w Tampere korupcja została

zdefiniowana jako jeden z elementów przestępczości finansowej. Milenijna strategia
zapobiegania i kontroli przestępczości zorganizowanej z 2000 r.291 definiuje korupcję w
kontekście przestępstw finansowych jako jeden z tych obszarów, w których rada powinna
przyjmować środki w celu harmonizacji legislacji państw członkowskich, poprzez uzgadnianie
ww. elementów. W szczególności wezwano jednak do ratyfikacji już istniejących
287

O. Górniok: „Komentarz do Kodeksu karnego”, wyd. Lexis Nexis, Warszawa, 2005, str. 279
Art. 29 TUE - Bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty Europejskiej, celem Unii jest zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu
bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przez wspólne działanie państw członkowskich w
dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz poprzez zapobieganie i zwalczanie rasizmu i ksenofobii.
Cel ten jest osiągany poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu, handlu ludźmi i
przestępstw przeciwko dzieciom, nielegalnego handlu bronią, korupcji i nadużyć finansowych dzięki:
•
ściślejszej współpracy policji organów celnych oraz innych właściwych organów w państwach członkowskich,
prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (Europol) zgodnie z
postanowieniami art. 30 i 32;
•
ściślejszej współpracy organów sądowych oraz innych właściwych organów w państwach członkowskich, w tym
współpracy za pośrednictwem europejskiej jednostki współpracy ądowej (Eurojust) zgodnie z postanowieniami
art. 31 i 32;
•
zbliżaniu, w miarę potrzeby, norm prawa karnego w państwach członkowskich, zgodnie z postanowieniami art.
31, lit. e
289
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Dz.Urz. WE C 19 z 1999 r.
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Dz.Urz. WE C 124 z 2000 r.
288
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dokumentów. W 2003 r. wydany został komunikat komisji w sprawie polityki zwalczania
korupcji,292 w którym dokonano przeglądu tego, co zostało dotychczas osiągnięte na poziomie
UE i co musi zostać jeszcze poprawione. Komisja podkreśliła, że jej zadaniem jest
zmniejszenie zjawiska korupcji na wszystkich poziomach w ramach instytucji UE, w
państwach członkowskich oraz poza UE, w tym również korupcji w polityce, korupcji w
sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego brak jest jednej spójnej definicji korupcji w ramach
ustawodawstwa Unii Europejskiej. Wszystkie akty odnoszą się w definicji korupcji wyłącznie
z punktu widzenia prawa karnego, nakazując penalizację zachowania, które ogólnie określane
jest mianem czynnego i biernego łapownictwa. W komunikacie z 2003 r. podkreślono jednak,
że powinno dokonać się rozróżnienia korupcji w węższym znaczeniu (prawa karnego) oraz
korupcji w znaczeniu społeczno – ekonomicznym.293 Do komunikatu dołączono listę 10. zasad
antykorupcyjnych skierowanych do państw przystępujących i kandydujących do UE oraz
krajów trzecich, uznając że rozszerzenie UE z pewnością będzie poważnym sprawdzianem
skuteczności realizacji unijnych standardów antykorupcyjnych. Kolejnym aktem przyjętym do
walki z korupcją była uchwała w sprawie korupcji z 22 kwietnia 2005 r.294 W akcie tym
państwa

członkowskie

zostały

wezwane

do

niezbędnej

ratyfikacji

dokumentów

międzynarodowych.
W ramach Unii Europejskiej zostały przyjęte następujące konwencje w odniesieniu do
korupcji:295
•

Pierwszy protokół z 27 września 1996 r. do konwencji w sprawie
ochrony interesów finansowych wspólnot europejskich z 1995 r.

•

Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy wspólnot
europejskich

lub

funkcjonariuszy

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej z 26 maja 1997 r.
Omawiając dorobek prawny UE w zakresie zwalczania zjawiska korupcji należy
pamiętać, że wiele traktatów zawartych na forum organizacji europejskich, takich jak Rada
Europy czy OECD, przyczyniło się do tworzenia obszaru wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości i uznane zostały za część systemu unijnego w tym zakresie296

292

Com (2003) 317 final
Pojęcie „korupcja” nie należy do polskiego języka prawnego ani prawniczego, natomiast funkcjonuje w języku potocznym. Łapownictwo
odnosi się jedynie do pojedynczych czynów, podczas gdy korupcja może mieć o wiele szersze znaczenie. W konwencjach posłużono się
jednak pojęciem „korupcja” na oznaczenie polskiego terminu łapownictwo. O. Górniok w: E. Zielińska (red.): „Prawo wspólnot europejskich,
a prawo Polski”, część 2 dokumenty karne, wyd. Oficyna Naukowa, czerwiec 2005
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Unia Europejska walczy z przestępczością zorganizowaną również w sposób pośredni
poprzez przystępowanie do konwencji takich jak OECD o zwalczaniu przekupstwa
zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych z
17 grudnia 1997 r.297 oraz karnoprawną i cywilnoprawną konwencję o korupcji Rady
Europy.298
W ramach Rady Europy działa również wiele organów, jednym z nich jest np.
multidyscyplinarna grupa do spraw korupcji.
Sama konwencja OECD nakłada na strony obowiązek penalizacji czynnego
przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego dokonanego w związku z
prowadzeniem międzynarodowej działalności gospodarczej. Przewidziane zostały drobne
wyjątki, jak np. znikoma społeczna szkodliwość czynu. Prawnokarna konwencja o korupcji
zobowiązuje do penalizowania czynnego i biernego przekupstwa międzynarodowego zarówno
w stosunku do funkcjonariusza organizacji międzynarodowej jak i w stosunku do
funkcjonariusza publicznego.
Pamiętać należy również o przepisach rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr
2988/95 w sprawie ochrony interesów finansowych wspólnot europejskich.299
Unia Europejska traktuje również problematykę handlu ludźmi jako jeden z
najważniejszych, obok terroryzmu, czynników mających destabilizujący wpływ na poziom
bezpieczeństwa wspólnotowego. Pierwszym elementem regulującym ten proces w ramach
wspólnoty jest konwencja wykonawcza Schengen z 19 czerwca 1990 r. wymieniając ten
rodzaj przestępczości w art. 40, ust. 7 oraz art. 41, ust. 4, pkt a, jako przykład przestępstwa o
charakterze transgranicznym (co oznacza, że można było stosować w tym zakresie procedury
obowiązujące w ramach systemu informacji Schengen – SIS.300
Kolejnym bardzo ważnym krokiem było włączenie się Unii Europejskiej w prace na
forum ONZ nad konwencją przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,
którą przyjęto wraz z protokołami dodatkowymi w Palermo 12-15 grudnia 2000 r.301 29 marca
1999r. rada opracowała joint position – wspólne stanowisko z prezydencją ONZ. Na mocy
decyzji rady 2001/87/WE z 8 grudnia 2000 r. podczas konferencji międzynarodowej
zorganizowanej w Palermo komisarz A. Vitorino podpisał w imieniu wspólnoty konwencję,
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O. Górniok w: E. Zielińska (red.): „Prawo wspólnot europejskich, a prawo Polski”, część 2 dokumenty karne, wyd. Oficyna Naukowa,
czerwiec 2005, str. 253 -287
298
Sporządzona została w Strasburgu 27 stycznia 1999 r. CETS nr 173 wraz z protokołem dodatkowym z 15 maja 2003, CETS nr 191, oraz
cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona 4 listopada 1999 r., CETS nr 174.
299
DZ.Urz. L 312 z 23.12.1995, str. 1
300
B. Hebeton, T. Thomas: Capacity Building Against Transnational Crime: European Mesures to Combat Sexual Offenders, EJCCLCJ 1999,
vol. 7, nr 2, str. 150
301
C. Fijnaut: Transnational Crime and the Role of the Unitef Nations in Its Containment through International Cooperation: A challenge for
the 21st Century EJCCLCJ 2000, vol. 8, nr 2, str. 119
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protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i
dziećmi oraz protokół w sprawie przemytu migrantów (kolejny: w sprawie przemytu broni,
wspólnota podpisała16 stycznia 2002 r.) Jednak dopiero 29 kwietnia 2004 r. rada przyjęła
decyzję 2004/579/WE w sprawie związania WE konwencją w Palermo.302
W protokole dodatkowym w sprawie handlu ludźmi ujęto następującą definicję tego
zjawiska:
a.
Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub
przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub z użyciem siły, lub też z
zastosowaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w
błąd, nadużycia władzy, wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub
korzyści dla uzyskania zgody mającej kontrolę nad inną osobą, w celu jej
wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje czerpanie korzyści z prostytucji innych osób,
lub inne formy wykorzystywania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze
przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo
usunięcie organów ludzkich.
b.

Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystywanie określone w art. 3. nie
ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z metod wymienionych w tym
punkcie.

c.

Werbowanie, transport, przekazanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka celem
jego wykorzystania uznawane jest za handel ludźmi nawet wówczas, gdy nie obejmuje
żadnej z metod wymienionych w punkcie a.

d.

Dziecko oznacza osobę, która nie ukończyła 18 roku życia.
Programem, który ma koordynować współpracę w zakresie handlu ludźmi jest

AGIS303. Jego zadaniem jest ujednolicenie wszystkich programów unijnych w zakresie
koordynacji wymiaru sprawiedliwości spraw wewnętrznych i spraw wewnętrznych.304
W celu utworzenia faktycznego zaplecza prawnego do walki z handlem ludźmi w UE
w dniu 19 lipca 2002 r. rada przyjęła decyzję ramową 2002/629/WSiSW w sprawie
zwalczania handlu ludźmi305 (na podstawie art. 29, 31 lit. e oraz 34, ust.2, lit. b. TUE).
Uzupełniał on działania podejmowane w ramach wspólnego działania 97/154/WSiSW oraz
konwencji i protokołu z Palermo 2000 r., które musiały być dodatkowo wzmocnione przez
ustawodawstwo unijne. Interwencję na szczeblu unijnym uzasadniono ciężarem gatunkowym
przestępstwa, który sprawia, że nie wystarcza zajęcie się problemem przez poszczególne
302

DZ. Urz. UE L 261 z 6.08.2004, str. 69 Por. COM (2003) 512 final z 22.08.2003 r. oraz dok. IP/03/1185 z 01.09.2003
Decyzja rady 2002/630/WSiSW z 22 lipca 2002 r. Dz.Urz. WE L 203 z 1.08.2002 r. str. 5
304
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państwa członkowskie. Wprowadzona decyzja ramowa określa minimum koniecznych
zobowiązań do osiągnięcia jej celu na forum europejskim, zobowiązuje państwa członkowskie
do zbadania i, w miarę potrzeby, podjęcia na szczeblu krajowym środków zmierzających do
tego, aby:306 Wymienione w niej typy zachowań były kryminalizowane w systemie prawa
wewnętrznego i odpowiednio sankcjonowane zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, jak
i prawnych oraz niezależnie od formy popełnienia przestępstwa (art. 1- 5 decyzji ramowej
rady 2002/629/WSiSW).
•

Organy krajowe posiadały jurysdykcję nad wymienionymi typami przestępstw, co
najmniej w przypadku, gdy przestępstwo zostało popełnione choćby częściowo na jego
terytorium, sprawca jest jego obywatelem lub przestępstwo zostało popełnione na
korzyść osoby prawnej mającej siedzibę na jego terytorium (art. 6 ust. 1 decyzji
ramowej rady 2002/629/WSiSW).

•

Organy

państwa

członkowskiego

posiadały

jurysdykcję

nad

wymienionymi

przestępstwami popełnionymi za granicą, co najmniej w przypadku, gdy w świetle
prawa państwa członkowskiego zakazane jest wydawanie własnych obywateli (art. 6.
ust. 2 i 3 decyzji ramowej rady 2002/629/WSiSW)
•

Zapewniono właściwą ochronę świadkom i pomoc ofiarom i ich rodzinom, a w
szczególności nie uzależniano możliwości ścigania przestępstwa handlu ludźmi od
złożenia wniosku lub aktu oskarżenia przez osobę pokrzywdzoną (art. 7 ust. 1 decyzji
ramowej rady 2002/629/WSiSW).

•

Uznano, że w przypadku, gdy ofiarą handlu ludźmi są dzieci, mają do nich
zastosowanie te środki przewidziane w decyzji ramowej 2001/220/WSiSW o statusie
osoby pokrzywdzonej w procesie karnym z 15 marca 2001 r., które odnoszą się do
osób pokrzywdzonych szczególnie wrażliwych, jak i te, które odnoszą się do pomocy
dla członków ich rodziny (art. 7 ust. 2 i 3 decyzji ramowej rady 2002/629/WSiSW).307

•

Sam handel ludźmi został zdefiniowany w art. 1 decyzji ramowej rady
2002/629/WSiSW w następujący sposób:
1.

Każde państwo członkowskie podejmuje środki konieczne do zapewnienia, że

karalne są następujące czyny: werbowanie, przewóz, przekazywanie, przechowywanie,

306
K. Lenaerts, P. Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union, Hong – Kong- Kula Lumpur- Singapur – Sydney- Toronto –
Wellington, 2005, str. 806.
307
Dz. Urz. WE L 82 z 22.03.2001 r., str. 1. W decyzji ramowej zdefiniowano w sposób ogólny pojęcie ofiary przestępstwa, nakazując
przyznanie ofiarom przestępstw formalnego i realnego statusu w postępowaniu karnym. Nałożono ponadto obowiązek udzielania informacji,
określając jednocześnie minimalny zakres informacji, jaka musi być udzielana, a także zobowiązano do podejmowania działań zmierzających
do ochrony ofiar, w szczególności do ochrony ich prywatności i zobowiązano do zapewnienia możliwości uzyskania odszkodowania w
ramach postępowania karnego.
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dalsze przyjmowanie osoby, włącznie z wymianą lub przeniesieniem kontroli nad tą
osobą, gdy:
a. - dzieje się to przy użyciu przymusu, siły lub zastraszenia, w tym uprowadzenia, lub
b. - dzieje się to przy użyciu oszustwa lub nadużycia finansowego, lub
c. - ma miejsce nadużycie władzy lub sytuacji wrażliwości, które powoduje, że osoba
nie ma w rzeczywistości prawdziwego i nadającego się do zaakceptowania wyboru
innego niż poddanie się wykorzystaniu, lub
d. - oferowane lub przyjmowane są opłaty lub korzyści dla uzyskania zgody osoby
mającej kontrolę nad inną osobą: do celów wyzysku pracy lub usług tej osoby, w tym
w formie co najmniej przymusowej lub obowiązkowej pracy lub usług, niewolnictwa
lub praktyk podobnych do niewolnictwa oraz poddaństwa lub do celów wyzysku
prostytucji innych osób lub innych form wykorzystywania seksualnego, w tym
pornografii.
1. Zgoda ofiary handlu ludźmi na wykorzystywanie, zamierzone lub rzeczywiste
nie jest brana pod uwagę, gdy został użyty którykolwiek ze środków
wymienionych w ust. 1.
2. Gdy zachowanie określone w ust. 1 dotyczy dziecka, jest ono przestępstwem
podlegającym karze za handel, nawet jeśli nie został użyty żaden ze środków
wymienionych w ust. 1.
3. Do celów niniejszej decyzji ramowej „dziecko” oznacza osobę poniżej 18 roku
życia.
Kolejnym aktem uzupełniającym problem handlu ludźmi jest dyrektywa 2004/81/WE
w sprawie krótkoterminowego zezwolenia na pobyt wydawanego obywatelom krajów
trzecich, będących ofiarami handlu ludźmi lub przestępstw polegających na ułatwieniu
nielegalnej imigracji, które współpracują z właściwymi organami, przyjęta przez radę 29
kwietnia 2004 r.308 Stanowi ona formalnoprawne zobowiązanie państw członkowskich Unii
Europejskiej do udzielania bezpośredniego wsparcia ofiarom handlu ludźmi. Głównym celem
dyrektywy nie jest określenie zasad udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi, lecz
ustanowienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt oraz dodatkowe wsparcie przepisów
dotyczących walki z nielegalną imigracją309. Dyrektywa determinuje również metodę regulacji
wiążąc każdy kraj UE co do rezultatu, który ma być osiągnięty. Pozostawia władzom
krajowym kompetencje co do wyboru formy i sposobów prowadzących do osiągnięcia
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Dz.Urz. UE L 261 z 6.08.2004, str. 19
Trafficking in Migrants. Quarterly Buletin, IOM nr 25, wiosna 2002, str. 1.
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zamierzonego skutku. Dyrektywa ma zastosowanie do obywateli krajów trzecich, którzy są
ofiarami przestępstw mających związek z handlem ludźmi. Stosowanie przepisów dyrektywy
wobec obywateli krajów trzecich, będących przedmiotom działań mających na celu ułatwienie
nielegalnej imigracji, a także wobec małoletnich, ma charakter fakultatywny.310
Na mocy ww. dyrektywy kraje unijne zostały zobowiązane do określenia w ich
wewnętrznych przepisach warunków udostępniania ofiarom, którym udzielono zezwolenia na
pobyt, dostępu do rynku pracy, szkoleń zawodowych oraz nauki. Dostęp taki będzie przy tym
obowiązywał jednie w okresie ważności zezwolenia na pobyt.
Przyjęte w Unii Europejskiej rozwiązania prawne dotyczące ochrony interesów
finansowych mają na celu zapewnienie efektywnej ochrony wszelkim środkom finansowym
należącym do systemu finansowego wspólnot europejskich, przed nadużyciami finansowymi i
innymi nieprawidłowościami, a także przed czynami nielegalnymi jak korupcja czy pranie
pieniędzy. Instrumenty wymienione powyżej z zakresu problematyki handlu ludźmi mają za
zadanie potraktować to zjawisko jako priorytetowe dla ochrony praw człowieka.

10.1.3 - Europol
Podstawowym organem stworzonym do zapobiegania przestępczości zorganizowanej
na terenie Unii jest Europol – Europejski Urząd Policji. Stanowi on odrębną organizację
odpowiedzialną za zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz
zacieśnienie współpracy właściwych organów państw członkowskich. Ideą utworzenia
Europolu było zagrożenie transgraniczną przestępczością zorganizowaną oraz wzrost
przestępstw takich, jak handel narkotykami, oraz handel ludźmi.311 Historycznie konwencja o
utworzeniu Europejskiego Urzędu Policji została podpisana 26 lipca 1995 roku. Weszła ona w
życie dopiero 1 października 1998 r. a sam organ rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1999 r.
Europol zajmuje się: zapobieganiem i zwalczaniem nielegalnego handlu środkami
odurzającymi i substancjami psychotropowymi, handlem ludźmi oraz pornografią dziecięcą,
przemytem pojazdów mechanicznych, fałszerstwami pieniędzy, oraz innych środków
płatniczych, nielegalnym obrotem materiałami promieniotwórczymi, jak również innymi
pochodnymi przestępstwami powiązanymi z wymienionymi powyżej.312 Aby Europol mógł
podjąć działania w konkretnej sprawie, na podstawie wniosku otrzymanego od państwa
członkowskiego, muszą zostać spełnione następujące warunki:
310
Ograniczenie ułatwień przewidzianych dla ofiar tylko do osób bez obywatelstwa któregokolwiek z krajów UE budzi wątpliwości, gdyż
wyłącza de facto udzielenie wsparcia obywatelom UE.
311
T.Bunyan: The Europol Convention, Londyn 1996, str. 1; Europol – Europejska organizacja policyjna do zapobiegania i zwalczania
przestępczości zorganizowanej.
312
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1. dany czyn został dokonany w kontekście przestępczości zorganizowanej,
2. dany czyn dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich Unii
Europejskiej,
3. dany czyn, ze względu na swą skalę, znaczenie oraz konsekwencje, wymaga
wspólnego podejścia ze strony państw członkowskich.
Tym samym Europol może skorzystać z przysługujących mu uprawnień dopiero w
momencie pojawienia się czynów godzących w bezpieczeństwo dwóch lub więcej państw
członkowskich, które wyczerpują znamiona przestępczości zorganizowanej o podłożu
międzynarodowym.
Obecnie Europol - z uwagi na brak zielonego światła pochodzącego od wszystkich
państw członkowskich - jest nadal w fazie raczkowania. Skuteczne jego wprowadzenie moim
zdaniem może przyczynić się w znacznym stopniu do poprawienia efektywności zwalczania
przestępczości zorganizowanej, poprzez między innymi koordynowanie działań policji w tym
samym momencie na terenie różnych państw członkowskich.

10.1.3 - Eurojust313
Kolejnym elementem wykorzystywanym w walce z przestępczością zorganizowaną
jest Eurojust. Został on powołany na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 28
lutego 2002 r. w celu wzmocnienia walki z przestępczością zorganizowaną o charakterze
transgranicznym. W jego skład wchodzą przedstawiciele organów wymiaru sprawiedliwości w
sprawach karnych: prokuratorzy, sędziowie śledczy, a także funkcjonariusze policji. Jego
najważniejszym

celem

jest

wzmocnienie

działań

ukierunkowanych

na

zwalczanie

przestępczości zorganizowanej na terenie Unii Europejskiej oraz poprawienie koordynowania
postępowania przygotowawczego. Eurojust składa się z 27. członków nominowanych przez
każdy z krajów członkowskich, a siedziba jego znajduje się w Hadze.

10.1.3 Frontex314
Najnowszą instytucją sprzyjającą zwalczaniu przestępczości zorganizowanej jest
Frontex. Jej nazwa wywodzi się od francuskich słów Frontières extérieures, - czyli
zewnętrzne granice. Powołany został do życia decyzją Rady EC 2007/2004/ z 26.10.2004 r.
oraz OJL 349 z 25.11.2004 r. W swojej budowie najbardziej przypomina agencję wywiadu.
Jego siedziba od 2005 r. znajduje się w Warszawie przy rondzie ONZ 1.
313
314

A. Gruszczak: Eurojust – Europejska współpraca sądowa, Prokuratura i Prawo, 2002
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Do najważniejszych jego zadań należą:
1.

Analizy ryzyka. Agencja gromadzi informacje za pomocą prasy, doniesień organów
państwowych oraz informacji pochodzących ze wszystkich państw członkowskich lub
organów wywiadowczych oraz policyjnych z poza terenów UE w celu uzyskania
kompletnej oceny ryzyka głównych zagrożeń dla wspólnoty.

2.

Jako agencja wywiadowcza koordynuje działania między organami państw
członkowskich i skierowana jest na poprawienie kontroli bezpieczeństwa na
zewnętrznych granicach UE.

3.

Wprowadza oraz nadzoruje standardy szkoleniowe służb granicznych wszystkich
krajów UE.

4.

W ramach Frontexu wprowadzono jednostkę RABIT’s (Rapid Border Intervention
Teams) – jest ona grupą szybkiego reagowania straży granicznej liczącą około 700
osób, która może zostać przeniesiona w dowolnym momencie do dowolnego kraju UE.
Wyposażona jest ona w sprzęt specjalistyczny, począwszy od własnego samolotu, a
skończywszy na mobilnym radarze.

5.

Wspiera kraje Schengen w kontrolach lotów wracających z państw spoza UE.

6.

Nadzoruje oraz koordynuje kontrole weterynaryjne na zewnętrznych granicach UE.
Frontex stanowi obecnie agencję obdarzoną bardzo szeroką autonomią działania. W

obliczu kryzysu, w jakim jest Unia Europejska może okazać się skuteczną bronią w zakresie
zwalczania przestępczości zorganizowanej spoza terenów UE.
Unia Europejska zacieśniając współpracę prawnokarną, dostrzegła zagrożenia dla
interesów finansowych, ale również dla bezpieczeństwa obywateli.

W orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za najbardziej efektywne instrumenty zwalczania
naruszeń prawa wspólnotowego zostały uznane środki prawa karnego. W celu zapewnienia
prawnokarnej ochrony interesów rozpoczęto za pomocą III filaru UE proces zbliżania
ustawodawstw karnych państw członkowskich. Wypracowane zostały między innymi wspólne
definicje nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy, przestępczości zorganizowanej,
handlu ludźmi, a państwa członkowskie zobowiązane zostały do zastosowania kar
efektywnych, proporcjonalnych oraz odstraszających. Równocześnie z aktami III filaru
przyjmowane

były

w

filarze

wspólnotowym

rozwiązania

administracyjnoprawne

ustanawiające system sankcji i kontroli administracyjnych stosowanych w celu zwalczania
nadużyć i nieprawidłowości finansowych, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, oraz
handlu ludźmi.
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10.2 - Ustawodawstwo międzynarodowe
10.2.1 - Interpol
Historia tej organizacji sięga lat 20. ubiegłego wieku, jednak swoją współczesną
działalność rozpoczęła ona dopiero w latach 50. W roku 1956 ogłoszono jej oficjalną nazwę
International Criminal Police Organization – Interpol (nazwa została później uproszczona
do ICPO – Interpol, a ostatecznie do po prostu: Interpol).
W 2004 r. Interpol był drugą co do wielkości organizacją międzynarodową (zaraz po
ONZ) skupiającą największą liczbę członków.315 Obecnie do Interpolu należy 188 krajów i
obejmuje on państwa od Afganistanu do Zimbabwe na 5 kontynentach. W każdym z państw
członkowskich znajduje się biuro Interpolu.
Celem działania Interpolu jest ustanowienie współpracy policyjnej pomiędzy
państwami

członkowskimi.

Jest

to

organizacja

międzynarodowa

o

charakterze

niepolitycznym, gdzie nawet zawieszenie lub zerwanie stosunków dyplomatycznych między
państwami nie wpływa na dalszą współpracę policyjną.
Działania Interpolu prowadzone są w oparciu o prawo międzynarodowe oraz prawo
lokalne każdego z państw członkowskich. Konstytucja organizacji jednocześnie wyklucza
możliwość zaangażowania się Interpolu w konflikty o charakterze politycznym, wojskowym,
religijnym lub na tle rasistowskim. Strukturę organizacji pokazuje ryc. 34.
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Ryc. 34 - Struktura Interpolu316
Najwyższym organem jest „Zgromadzenie Ogólne”. Składa się ono obecnie ze 188
członków, po jednym z każdego z państw członkowskich. Sesje zgromadzenia odbywają się
raz do roku w jednym z państw członkowskich.
Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w formie rezolucji lub zaleceń uchwalanych
zwykłą większością głosów z wyjątkiem tych decyzji, dla których większość dwóch trzecich
głosów wymagana jest przez statut organizacji317. Do podstawowych zadań Zgromadzenia
Ogólnego należą:
o wybór członków Komitetu Wykonawczego,
o ustalenie na najbliższy rok celów działania organizacji,
o rozpatrywanie i zatwierdzanie programu pracy na kolejny rok
kalendarzowy,
o zatwierdzenie polityki finansowej organizacji na nadchodzący rok,
o przyjmowanie rezolucji oraz wydawanie rekomendacji dla krajów
członkowskich.
Kolejnym organem w Interpolu jest „Komitet Wykonawczy”; w jego skład wchodzą:
prezydent oraz trzej jego zastępcy, jak również dziewięciu delegatów (każdy z nich musi
pochodzić z innego państwa członkowskiego, ale również prezydent i wiceprezydent nie mogą
pochodzić z tego samego kontynentu). Prezydent wybierany jest na kadencję 4-letnią
natomiast wiceprezydenci oraz delegaci na 3-letnią. Posiedzenia komitetu odbywają się co
najmniej raz w roku.
316
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nadzorowanie wykonywania decyzji zgromadzenia ogólnego oraz kontrolowanie pracy
sekretarza generalnego. Komitet również przygotowuje porządek obrad Zgromadzenia
Ogólnego. 318 Obecnie funkcję prezydenta sprawuje od 2008 r. Khoo Boon Hui.
Decyzje podejmowane przez dwa powyższe ciała wprowadza w życie sekretarz
generalny za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego, którego struktury nie będę omawiał.
Sekretarz sprawuje też władzę na krajowymi biurami Interpolu; są to jednostki, za
pomocą których przesyłane są informacje do centrali lub do innych biur znajdujących się na
terenie innych państw członkowskich.
Praca wszystkich biur oparta jest na jednakowych standardach; dzięki temu możliwe
było wprowadzenie jednolitego systemu oraz procedur działania.
Obok biur niezależnie działają również doradcy Interpolu; powoływani są oni oraz
zwalniani ze swoich funkcji przez Zgromadzenie Ogólne. Funkcje swoje utrzymują oni przez
okres 3-letniej kadencji. Komitet Wykonawczy selekcjonując osoby na te stanowiska wybiera
fachowców cieszących się międzynarodowym uznaniem i autorytetem w dziedzinie, która
interesuje organizację. Nie posiadają oni jednak prawa głosu, a ich zdanie pełni jedynie
funkcje doradcze wykorzystywane przez wszystkie organy Interpolu.
Do głównych celów Interpolu należy zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz
narkotykowej, ekonomicznej. Prowadzenie na szeroką skalę poszukiwań zbiegłych
przestępców. Zwalczanie terroryzmu oraz handlu ludźmi. W zakresach działań dotyczących
zwalczania przestępczości zorganizowanej Interpol działa jako centralne biuro do spraw
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, zbiera dane dotyczące jej członków oraz
sposobów działania, następnie dokonuje analizy i przekazuje te dane do jednostek policji.
Interpol prowadzi również działania w zakresie monitorowania przestępczości
zorganizowanej na świecie i angażuje się w śledztwa międzynarodowe (takie, w których
zaangażowane są przynajmniej 2 państwa członkowskie).
Celem działania Interpolu jest przyspieszenie współpracy pomiędzy państwami
członkami, poprawienie wymiany informacji między różnymi narodami. Interpol zapewnia
pomoc w zakresie prowadzenia międzynarodowych śledztw, koordynowaniu spraw oraz
organizowaniu spotkań roboczych w przypadku wykrycia wspólnych elementów w sprawach,
które toczą się na terenie państwa członkowskich.
Organizacja zaangażowana jest również w szkolenia, organizując konferencje
poświęcone

konkretnym

zorganizowanej.

zagadnieniom

związanym

ze

zwalczaniem

przestępczości
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W zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej koncentruje się głównie na
zwalczaniu problematyki prania brudnych pieniędzy, fałszerstw pieniędzy, fałszerstw kart
płatniczych, przestępczości przeciwko własności intelektualnej oraz przestępczości z zakresu
fałszerstw oraz kradzieży dokumentów.
W zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej Interpol obecnie prowadzi
następujące projekty:
o Projekt Millennium – zadaniem jego jest zwalczanie przestępczości
Euroazjatyckiej.
o Projekt AOC – zadaniem jego jest zwalczanie przestępczości
azjatyckiej.
o Projekt Scream - zadaniem jego jest ściganie seryjnych morderców
oraz gwałcicieli.
o Projekt

Bada

–

zadaniem

jego

jest

zwalczanie

piractwa

międzynarodowego.
o Projekt Pink Panthers - zajmuje się zwalczaniem grup przestępczych
zajmujących się napadami z bronią w ręku na jubilerów. Grupy te
wywodzą się głównie z państw byłej Jugosławii.
W obszarze zwalczania handlu ludźmi Interpol koncentruje się na przeciwdziałaniu
handlu kobietami w celu seksualnego wykorzystywania, zwalczaniu przemytu ludzi oraz
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
Ponadto Interpol zaangażowany jest również w ściganie sprawców zbrodni wojennych
przeciwko ludzkości oraz zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu oraz
walkę z korupcją.
Mimo tak szerokiego spektrum działania Interpol boryka się stale z problemami
finansowymi. Jego budżet opiera się głównie na datkach pochodzących ze 188. krajów. W
2009 r. budżet Interpolu wynosił jedynie 59 mln euro z czego 82% pochodziło z datków z
krajów członkowskich natomiast 14 % zostało uzyskane w wyniku prowadzonych projektów.
Interpol w swojej prawie stuletniej historii często był wykorzystywany w celach politycznych.
W okresie międzywojennym np. funkcje prezydenta powierzane były członkom partii
nazistowskiej, a jego organy wykorzystywane były do odnajdywania oraz eksterminacji
różnych mniejszości narodowych. Obecnie Interpol pozostaje największą, zaraz po
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Organizacji Narodów Zjednoczonych organizacją, współpracuje ściśle z ONZ, Europolem,
Unesco oraz Microsoftem.
Istnieją również inne organizacje międzynarodowe, które świadomie pominąłem z
uwagi na brak zaangażowania w nich Włoch, brak działań w zakresie zwalczania
przestępczości zorganizowanej lub też ich znikome znaczenie na arenie międzynarodowej.

Podsumowanie
Przestępczość zorganizowana jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od jej zarania,
a Półwysep Apeniński jest jej „kolebką”. Stosunki międzyludzkie regulowane są przez normy
wyznaczające dopuszczalne granice zachowania. Zawsze jednak, pojawiają się ludzie
starający się złamać te normy. Problem przestępczości zorganizowanej i jej zwalczania można
postrzegać w kategoriach wyścigu naukowego, technologicznego oraz technicznego,
toczonego między tymi którzy stoją na straży prawa i jego przestrzegania, a tymi którzy chcą
je złamać. Podejście to, mimo dużego uproszczenia, uwidacznia jeden z ważniejszych
aspektów walki z przestępczością - konieczność stałego poszerzania wiedzy o formach i
sposobach dokonywania przestępstw oraz o metodach ich zwalczania. Między innymi taki cel
wyznaczyłem mojej pracy.
Ocena stanu przestępczości zorganizowanej opiera się głównie na analizie przestępstw
ujawnionych. Wyniki takich badań są niewystarczające, aby rozstrzygać o kierunkach polityki
kryminalnej.
Jedną z cech charakterystycznych przestępczości zorganizowanej, w której działają
Włosi, jest tendencja do jej umiędzynarodowiania. Przejawy tej tendencji były i są widoczne
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również w Polsce. Otwarcie granic na wschodzie RFN otworzyło nowe rynki zbytu dla
międzynarodowego przerzutu samochodów do Polski i Rosji. Powstały międzynarodowe
grupy zaopatrujące w towar oraz organizujące trasy przerzutu. W latach 90 - tych ubiegłego
wieku włoskie organizacje przestępcze z coraz większą śmiałością inwestowały w Polsce.
Dotychczasowe rozpoznanie wskazuje również na międzynarodowy skład niektórych grup
przestępczych działających na terenie Polski. Grupy te pozostają w ścisłej współpracy z
organizacjami przestępczymi działającymi na terenie Włoch. Problem umiędzynarodowiania
przestępczości zorganizowanej ma charakter ogólnoświatowy np. w ostatnich latach
kolumbijskie kartele narkotykowe nawiązały kontakty z włoską mafią oraz pojawiły się na
rynku japońskim.
Z uwagi na uwarunkowania historyczne, przestępstwa spektakularne popełniane przez
Włochów w różnych rejonach świata, bywają obecnie zbyt często przypisywane mafii i
uznawane za dowód jej istnienia. Należy podkreślić, że najgroźniejsze przestępstwa
popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze to te, które pozostają bez rozpoznania.
Publikacje naukowe opierają się wielokrotnie na danych nie uwzględniających „ciemnej
strefy” przestępstw niewykrytych. Współczesna przestępczość zorganizowana nie chce być
już w świetle reflektorów. Jej przywódcy starają się nie wyróżniać spośród tłumu. Mafioso lat
90-tych, na przykładzie Santo, starał się unikać konfrontacji. Już wtedy prowadził równolegle
do działalności przestępczej legalną sprzedaż samochodów osobowych.
Mafia włoska ulega modernizacji, drabina feudalna struktur przestępczych nabiera
cech nowoczesności. Współczesny mafioso zajmuje się, oprócz działalności związanej z
przestępczością zorganizowaną (handel ludźmi, narkotykami, bronią, papierosami), również
tworzeniem nowych ścieżek działalności przestępczej, obejmujących zupełnie inne dziedziny.
Zatrzymany w Krośnie Francesco Schavone, szef klanu Sardo, prowadził rzeźnię oraz pobierał
dopłaty dla rolników, wykorzystując proceder martwych dusz. Miał również tak innowacyjne
pomysły, jak otwarcie mleczarni oraz wprowadzenie dystrybucji mleka. Camorra
neapolitańska startuje w przetargach publicznych, m.in. na wywóz śmieci, jest aktywna
również podczas corocznych marszów żywych organizowanych we Włoszech oraz w
działalności charytatywnej. Wszystkie te działania prowadzone są w celu odcięcia od
organizacji „metki” zorganizowanej grupy przestępczej.
Jeszcze raz należy zacytować słowa Giovanniego Falcone: „Mafia jest zjawiskiem
ludzkim i tak jak każde ma swój początek, punkt szczytowy oraz koniec”. Wypowiadając te
słowa miał na myśli organizację terroryzującą ulice, budzącą zamęt oraz strach. Obecnie ulice
Sycylii należą do jednych z najbezpieczniejszych i najspokojniejszych we Włoszech.
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Przestępczość zorganizowana po prostu przekształciła swoją strukturę. W tej prężnie
działającej

spółce

prezes

organizacji

jest

powszechnie

szanowanym

człowiekiem,

zatrudniającym legalnie w swoich zakładach, szwalniach, pralniach wielu ubogich Włochów.
Czasami staje się w regionie jedyną osobą, która daje podstawy egzystencji dla tych ludzi.
Rozwiązanie tego problemu jest trudne. Z jednej strony bowiem mamy interes
państwa, które stara się walczyć skutecznie z przestępczością zorganizowaną, z drugiej zaś
strony interes ludzi. Jeśli bowiem stracą pracę, prawdopodobnie zasilą szeregi przestępczości
zorganizowanej. Dodatkowo, zakres metod stosowanych w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej ograniczają oczywiste w świecie demokratycznym swobody obywatelskie.
Rządzący niejednokrotnie starają się wytworzyć przekonanie, iż trzeba poświęcić naszą
wolność lub jakąś jej część na rzecz bezpieczeństwa.
Ustawodawca włoski, biorąc pod uwagę wspomniane uwarunkowania, proponuje
rozbudowanie procedury konfiskaty mienia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem
sądu. Jest to rozwiązanie odmienne od polskiego, ponieważ przedsiębiorstwa działające
legalnie, a należące do przestępcy, dalej mogą działać po przejściu pod władanie państwa.
Przedsiębiorstwa, które działają częściowo legalnie, mogą działać dalej na podobnych
warunkach, jednak po wcześniej przeprowadzonej procedurze naprawczej. System ten nie jest
w pełni skuteczny, ponieważ nie dostrzega mechanizmów leasingu nieruchomości, hipoteki
odwróconej oraz leasingu samochodowego. Mechanizmy te, umiejętnie wykorzystywane,
mogą wykluczyć lub znacznie ograniczyć możliwość stosowania konfiskaty mienia we
Włoszech. Informacje na temat włoskiej procedury konfiskaty mienia oraz jej skuteczności są
bardzo ograniczone i na ich podstawie nie można odpowiedzieć na pytanie - jak prowadzić
skutecznie konfiskatę mienia, nie naruszając jednocześnie interesów osób trzecich.
W pracy wyraziłem również pogląd, że metody badania „ciemnej liczby przestępstw”
popełnianych w ramach przestępczości zorganizowanej, są nieskuteczne. Organizacje działają
we wszystkich dziedzinach przestępczości przynoszących wielkie zyski. Zawężanie danych
statystycznych do jedynie działań wykrytych, jest niewystarczające oraz nieobiektywne.
Analizę przestępczości zorganizowanej ukazałem również w oparciu o zróżnicowanie
czynów. Przestępstwo takie, jak np. kradzież niczym nie różni się w przypadku przestępczości
zorganizowanej i pospolitej.
Ocenę „ciemnej liczby przestępstw” oraz przyporządkowanie czynu do działalności
przestępczej umożliwi jedynie doskonalenie systemu tajnego zbierania informacji, związanego
między innymi z rozbudowaniem instytucji agentów działających w ukryciu.
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Kolejnym zagadnieniem, które poruszyłem w pracy, jest niedoskonałość współpracy
na arenie międzynarodowej. Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
przekracza możliwości jednego państwa. Środki narkotyczne są produkowane w biednych
regionach świata, a sprzedawane przede wszystkim w bogatych państwach. Zyski z
nielegalnego obrotu narkotykami przewyższają sumy wydawane na zbrojenia. Stanowią one
niekontrolowany instrument władzy. Stąd tak wielkie znaczenie należy przypisać rzetelnej
współpracy międzynarodowej. Zwalczanie przestępczości poprawiłaby w sposób znaczący
zwiększona współpraca takich instytucji jak Interpol, Europol czy też Eurojust. Uzyskanie
przez Europol uprawnień wykonawczych związanych ze zwalczaniem przestępczości o
charakterze ogólnoeuropejskim przyczyniłoby się w sposób znaczący do poprawienia
europejskiej współpracy policyjnej. Obecnie Europol funkcję centralną pełni jedynie w
zakresie fałszerstw unijnej waluty.
Wskazane byłoby również, na wzór Interpolu, utworzenie biur regionalnych w celu
sprawniejszej komunikacji z centralą. Ponadto system informacyjny oficerów łącznikowych,
działający obecnie jako komunikacja w ramach Interpolu, powinien zostać zastąpiony przez
system bezpośrednich relacji pomiędzy jednostką antyterrorystyczną, a państwami
członkowskimi.
Przestępczy rynek Europy (Euro – crime market) determinuje konieczność
międzynarodowej współpracy. Niedostateczna współpraca spowoduje, że przestępczość
zorganizowana będzie rozwijała się równolegle z procesami ekonomicznymi w krajach
europejskich.
W pracy podjąłem próbę identyfikacji cech charakteryzujących międzynarodową grupę
przestępczą. Ich opis można przedstawić w sześciu następujących punktach:
1. Międzynarodowa grupa przestępcza musi powstać z połączenia się różnych
narodowościowo grup przestępczych w celu świadczenia nielegalnych usług,
wytwarzania, transportowania oraz dystrybucji nielegalnych dóbr. Tworzą one
solidarne wspólnoty interesów, których członkowie, w związku z dążeniem do
osiągnięcia wzajemnych korzyści i wszechstronnej pomocy, są od siebie
uzależnieni.
2. Grupa stworzona jest przez przestępców zawodowych, potrafiących działać na
tyle ostrożnie, by nie wzbudzać podejrzeń policji.
3. Grupa przestępcza kieruje się nowym kodeksem, powstałym najczęściej przez
połączenie obyczajów różnych grup lub też wręcz odwrotnie pozostaje w mocy
kodeks honorowy grupy najbardziej wpływowej.
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4. Przemoc stała się ostatecznym środkiem dla zapewnienia przestrzegania norm
zorganizowanej grupy przestępczej. Jest ona stosowana tylko wtedy, kiedy jest
to nieuniknione. Nadmiar przemocy wpływa na wzrost negatywnych reakcji ze
strony społeczeństwa oraz alarmuje władze o istnieniu grupy.
5. Grupa przestępcza działa w ramach sieci nielegalnych oraz legalnych działań.
Są one stale rozwijane przez jej członków - zarówno te prowadzone na rynku
legalnych działań, jak również tych nielegalnych. Legalne przedsiębiorstwa
opłacają podatki, zatrudniają legalnie pracowników - wszystko w celu
uzyskania bezpiecznego parasola dla nielegalnych działań
6. W organach wymiaru sprawiedliwości, policji oraz w kręgach polityki
utrzymywane są wpływy, by zapewnić bezkarność członkom zorganizowanej
grupy przestępczej.
Starałem się dowieść, że przestępczość zorganizowana stała się rodzajem spółki
akcyjnej lub też raczej światowego holdingu spółek akcyjnych, w którym prym wiodą Włosi.
Przywódcy, niczym prezesi tych spółek, muszą pokonywać te same problemy co zwykli
przedsiębiorcy, angażować personel, organizować produkcję, transport oraz dystrybucję
towarów. Muszą również oceniać możliwości zbytu swych produktów, by zabezpieczyć popyt
na nielegalne towary. Ponadto, dodatkowo zabezpieczają swoją organizację przestępczą (np.
przez tworzenie prywatnej armii) przed próbami rozbicia przez wymiar sprawiedliwości. Za
pomocą korupcji osłabiają polityczne i ekonomiczne struktury władzy w społeczeństwie.
Podsumowując, uważam że analiza rozwiązań włoskiego systemu zwalczania
przestępczości zorganizowanej oraz jego częściowa implementacja do systemu prawa
polskiego (np. poprzez wprowadzenie w K.K. definicji przestępczości zorganizowanej o
charakterze mafijnym oraz rozbudowanie procedury konfiskaty mienia) może w znaczący
sposób przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa w naszym kraju.
Skuteczne zapobieganie nowym, coraz bardziej pomysłowym, wielokulturowym oraz
wielonarodowościowym organizacjom przestępczym jest możliwe jedynie przez skuteczną
współpracę na arenie międzynarodowej. „Być jeden krok zawsze przed przestępcą” jest
założeniem nierealnym, a wręcz utopijnym; podobnie oceniam również stwierdzeniem
„dotrzymywać kroku”. Moim zdaniem wystarczy być „jeden krok za”, by wspólnie na arenie
międzynarodowej zwalczać przestępczość zorganizowaną. Podstawą wspólnych działań
powinno być wprowadzenie międzynarodowej definicji przestępczości zorganizowanej,
ratyfikowanej w skali europejskiej i ogólnoświatowej.
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