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WYZWANIA DOTYCZĄCE PRZESTĘPCZOŚCI WYBRANYCH 

PAŃSTW BLISKIEGO WSCHODU 
 

Wstęp 

 

Celem tej pracy jest ukazanie wyzwań dotyczących przestępczości na Bliskim Wschodzie. 

Jako przykłady posłużę się czterema krajami z tego regionu: Arabią Saudyjską, Iranem, Turcją 

i Bahrajnem. Z uwagi na fakt, że pojęcie przestępczości jest bardzo obszernym tematem, skupię 

się na kilku wybranych wykroczeniach, aby ukazać wstępny wgląd w sytuacje. Na przełomie 

XX i XXI wieku na terenie Bliskiego Wschodu, przede wszystkim w krajach poruszonych w 

tej pracy miały miejsce bardzo ważne wydarzenia takie jak Arabska Wiosna. Niemniej jednak 

w pracy tej pominę te ruchy rewolucyjne z racji zbyt dużego wzmożenia przestępczości w tym 

czasie, a problematyczne byłoby określenie faktycznych jej rozmiarów.  

Kolejnym problemem w badaniu przestępczości są nierzeczywiste dane. Kraje poruszone w 

tej pracy są idealnym przykładem, gdzie urzędnicy ingerując w wyniki przestępczości chcą 

ukazać swoje państwo w jak najlepszym świetle. Dlatego wszystkie przedstawione liczby 

należy traktować jako wyniki szacunkowe. Drugim problemem jest dostępność tych 

materiałów. Źródła z aktualnymi danymi dotyczącymi przestępczości są w niektórych krajach 

bardzo mocno ograniczone, na przykład w Arabii Saudyjskiej.  

Na początku pracy postaram się wyjaśnić ogólne pojęcie przestępczości i jej przyczyn. 

Następnie skupię się na istotnym elemencie, który kształtuje społeczeństwa Bliskiego Wschodu 

jakim jest religia, a w przypadku omawianego terytorium – Islam. Ukażę w jaki sposób religia 

wpływa na przestępczość. W kolejnym etapie omówię kolejno cztery kraje: Arabię Saudyjską, 

Iran, Bahrajn oraz Turcje i postaram się przedstawić główne wyzwania dotyczące 

przestępczości tych państw. Z racji ograniczonych możliwości w dostępie do aktualnych 

danych, niektóre zdobyte przeze mnie informacje pochodzą jeszcze z XX wieku, jednak mimo 

to dobrze ukazują schemat w jakim prosperują te kraje także współcześnie. Na końcu znajdzie 

się podsumowanie całej pracy i wyciągnięte zostaną wnioski. 

 

Definicja przestępczości 



 

Nie ma ścisłej definicji pojęcia przestępczości, jednak należy rozumieć go jako dokonanie 

czynu ustawowo zabronionego, który skutkuje groźbą kary. Aby jednak udowodnić, że dany 

czyn można określić jako przestępstwo należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Pierwszym z 

nich jest udowodnienie, że zachowanie człowieka było czynem, które miało swoje odbicie w 

życiu społecznym oraz czy było zależne od jego woli. Po drugie konieczne jest ustalenie czy 

czyn ten faktycznie jest wykroczeniem określonym w ustawie karnej. Kolejnym aspektem jest 

ustalenie czy jest on bezprawny, po czwarte czy jest karalny, następnie czy jest to karygodny 

czyn, a po szóste należy ustalić czy przestępca w momencie dokonywania przestępstwa był 

poczytalny, osiągnął odpowiedni wiek i czy okoliczności zdarzenia dowodzą o bezpośredniej 

winie. Jeżeli wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione, można mówić o przestępstwie. 

Jeżeli nie, to zależnie od sytuacji czyny takie określić można jako bezprawne, karalne bądź 

zabronione.1 

Na przestępczość i jej przyczyny składa się bardzo wiele czynników. Badania dowodzą, że 

jednym ze znaczących czynników w tej kwestii jest bezrobocie. Osoby bez pracy szukają 

sposobów, aby zapewnić sobie byt i niejednokrotnie skłaniają się ku przestępczości. Zakłada 

się, że osoby zatrudnione są bardziej zobowiązane do poszanowania kwestii prawnych i są 

mniej skłonne do dokonywania przestępstw z racji posiadania środków do życia. Bezrobocie 

zmniejsza lojalność jednostki wobec zasad społecznych i wartości.2 Kolejnym bardzo ważnym 

czynnikiem odziaływującym na przestępczość jest nadużywanie narkotyków oraz alkoholu.3 

 

 

 

 

Religijność, a przestępczość 

 

Religia jest pewnego rodzaju przewodnikiem i drogą postępowania w życiu człowieka. Daje 

poczucie bezpieczeństwa, sensu życia. Ludzie wierzący, w pełni podporządkowują swoje życie 

 
1 J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Oficyna a Wolters Kluwer businessWarszawa 2007, 
s. 51-55. 

2 S. Dursun, S. Aytaç, F. Topbaş, The Effects of Unemployment and income on Crime: a Panel Data Analysis on 
Turkey, “ResearchGate” 2011. 

3 M. Copur, A. Turkcan, M. Erdogmus, Substance abuse, conduct disorder and crime: Assessment in a juvenile 
detention house in Istanbul, Turkey, “Psychiatry and Clinical Neurosciences” 2005, nr 59. 



jej zasadom. W przypadku Islamu, kładzie on nacisk na posłuszeństwo Bogu w każdym 

aspekcie życia.4 Religijność służy jako „szczepienie moralne” przeciwko zapędom 

kryminalnym i jest widoczna na różnych poziomach: w rodzinie, sąsiedztwie czy szkole.5 

Z ogólnego punktu widzenia religia znacznie wpływa na zmniejszanie przestępczości w 

społecznościach religijnych, a wynika to z faktu, że w społeczeństwach większość jakiejś grupy 

wpływa na pojedyncze jednostki. Oznacza to, że w przypadku przewagi osób niereligijnych w 

danym społeczeństwie, mały odsetek osób nie będzie zmniejszał ilości przestępstw. Natomiast 

w przypadku większości osób religijnych notowania przestępczości wśród osób niereligijnych 

będą znacznie mniejsze. Osoby religijne mniej angażują się w przestępczość niż niereligijne.  

Wpływ religii na zmniejszanie przestępczości w dużej mierze zależy od dokonanego 

przestępstwa. Przestępstwa, które dokonane są impulsywnie nie są utożsamiane z religijnością, 

natomiast czyny takie jak kradzieże, które dokonane są z premedytacją już tak. Religia ma duży 

wpływ w zmniejszaniu przestępstw, które są przez nią zakazywane takie jak hazard, nielegalny 

seks czy zażywanie narkotyków.6 

 

Przestępczość w Arabii Saudyjskiej 

  

Niski poziom przestępczości występuje w krajach w których społeczeństwo jest dobrze 

zorganizowane, wyznaje te same normy i wartości, a członkowie są ze sobą silnie związani. 

Takim przykładem jest Arabia Saudyjska i jej punkt przewodni – Koran i Szariat. 

W porównaniu do krajów zachodnich gdzie obowiązuje rozdzielenie pomiędzy życiem 

politycznym, a religijnym, w Arabii te dwa systemy są ze sobą połączone. Ponadto kary 

cielesne, które obowiązują w kraju muzułmańskim, w społeczeństwach zachodnich są 

traktowane jako nieludzkie i niezgodne z prawem człowieka. 

W analizie przestępczości w Arabii Saudyjskiej na przestrzeni lat warto cofnąć się 

parędziesiąt lat wstecz, do czasów sprzed panowania króla i twórcy tego kraju - Kind Abdula 

Aziza. Wówczas z powodu niestabilności społecznej i narodowej oraz szeroko 

rozpowszechnionego analfabetyzmu prawo islamskie nie było mocno przestrzegane. W czasie 

tym w całym kraju głównie wśród Beduinów odnotowywano bardzo wiele przestępstw, takich 

 
4 O. Ozbay, Does Islam deter crime in a secular Islamic country? The case of Turkey, „Contemporary Social 
Science” 2015, nr 11 (4). 

5 B. El-Din Ali, Islamic Law And Crime: The Case Of Saudi Arabia, “International Journal OF Comparative and 
Applied Criminal Justice” 1985, nr 9(2). 

6 O. Ozbay, Does Islam…, dz.cyt. 



jak morderstwa, rabunki, kradzieże, represje plemienne, cudzołóstwo,  ataki na tle seksualnym, 

spożywanie alkoholu, a wielu przestępców z powodu niestabilności w kraju uniknęło wymiaru 

sprawiedliwości. Sytuacja zmieniła się od czasu objęcia władzy przez króla. Wtedy odczuło się 

wyraźny wzrost bezpieczeństwa w kraju dzięki wdrożeniu prawa karnego w całym kraju i 

rzetelnym jego przestrzeganiu. 

Porównując ze sobą wyniki przestępczości w latach 1970 – 1975  pomiędzy Arabią 

Saudyjską, a danymi z krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych widać 

diametralną różnicę. W przeliczeniu na 100 000 mieszkańców średnia liczba morderstw na 

przestrzeni tych lat w Arabii wynosi 1, natomiast w ONZ 3,9. W dziedzinie przestępczości 

majątkowej światowy wskaźnik to  908,5, w omawianym kraju muzułmańskim – 1.35. Ostatnią 

poruszoną dziedziną są  przestępstwa seksualne. W ONZ miało miejsce średnio 24,2 takich 

przypadków, natomiast u Saudów 5. Oczywiście stawiając obok siebie obydwa terytoria nie 

sposób nie wziąć po uwagę różnorodności kulturowej, religijnej, politycznej, społecznej i 

gospodarczej, która mocno wpływa na trudności w porównaniu. Niemniej jednak wyniki 

wskazują wyraźnie, że przestępczość w Arabii, bez względu na występujące różnice, w 

porównaniu do wyników światowych są o wiele niższe.7 

W Islamie kary za przestępstwa dzielą się na stałe i odwetowe. Kary stałe są wyrokiem za 

takie czyny jak zniesławienie, odstępstwo od Islamu, cudzołóstwo, próba zamachu stanu, 

kradzież, napad czy picie alkoholu. W wypadku tych przestępstw osoba winna skazana jest na 

śmierć lub karę cielesną czyli na przykład chłostę, amputację kończyn czy ukamieniowanie. W 

drugiej grupie znajdują się kary za morderstwa i napaście, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu. 

W przypadku tych czynów obowiązuje zasada „oko za oko, ząb za ząb”. Jednak przestępca w 

tych sytuacjach może uchronić się przed najwyższym wymiarem kary jeżeli ofiara, bądź w 

przypadku śmierci osoba odpowiedzialna za nią, może zażyczyć sobie pewnej kwoty pieniężnej 

w ramach zadośćuczynienia. Do trzeciej grupy należą kary określane jako „lżejsze”, których 

wymiar ustalany jest przez sędziego. Do nich zalicza się między innymi utrata wolności, kary 

finansowe, deportacja czy upomnienie. Rolę sędzi w kraju islamskim pełni tak zwany Qadi, 

wyznaczany przez głowę państwa. Jest  to osoba pobożna, doskonale znająca prawa szariatu.. 

Szariat ma w swoim kręgu takie zasady, które w dużym stopniu przyczyniają się do 

minimalizacji przestępstw. Jednym z nich jest zakaz spożywania alkoholu i środków 

odurzających, które jak można wywnioskować z wielu statystyk są poważnym źródłem 

przestępczości na świecie. Zachęca do małżeństw w młodym wieku ogranicza kontakty 

 
7 S. S. Souryal, The Role of Shariah Law in Deterring Criminality in Saudi- Arabia, “International Journal OF 
Comparative and Applied Criminal Justice” 1988,  nr 12(1). 



pomiędzy kobietami, a mężczyznami, aby zminimalizować cudzołóstwo. Szariat można 

określić jako instrument moralizacyjny czy też środek zapobiegawczy, ponieważ wszystkie 

egzekucje i kary przestępców są ukazywane publicznie, co również wpaja w społeczność 

saudyjską obrzydzenie i odrazę do zepsucia moralnego.8 

Obecnie bardzo ważnym wykroczeniem w Arabii Saudyjskiej, a jednocześnie jednym ze 

straszniejszych grzechów według Koranu jest korupcja. Słowo korupcja jest wymieniane w 

świętej księdze Islamu aż 53 razy. Zjawisko to jest bardzo powszechne we współczesnej Arabii. 

Władze państwa walczą z tą przestępczością za pomocą przede wszystkim prawa islamskiego, 

ale również poszukują współpracy międzynarodowej w pozyskiwaniu nowych technik. 

Zgodnie z arabskim prawem karnym łapówka karana jest pozbawieniem wolności do 10 lat lub 

grzywną. Taka sama kara skutkuje w przypadku stosowania przemocy lub gróźb w stosunku 

do pracownika publicznego, w sytuacji chęci zrealizowania nielegalnych interesów.9 

 

Iran 

 

Iran jest państwem wyznaniowym. Irański Kodeks Karny składa się z pięciu ksiąg. Pierwsza 

dotyczy pojęć ogólnych, druga dotyczy przestępstw naruszających prawo boskie. Rozdziały w 

tej księdze dotyczą kar za cudzołóstwo, sodomię, lesbijstwo, stręczycielstwo, nieprawdziwe 

oskarżenia o cudzołóstwo, picie alkoholu, stwarzanie niepokojów społecznych i kradzież. W 

trzeciej księdze zawarte są kary odwetowe za zabójstwa lub uszkodzenia ciała. Czwarta dotyczy 

rekompensaty pieniężnej w przypadku zabójstw lub uszkodzeń ciała. W księdze piątej zawarte 

są wszystkie pozostałe przestępstwa, które nie są zawarte w szariacie.10 

Przestępczość w Iranie z roku na rok wzrasta. W roku 1996 odnotowano 120 przypadków 

brutalnych zabójstw na 100 000 mieszkańców, natomiast w roku 2003 było ich już 150. 

Analizując dane widać również wzrost w przestępczości przeciwko mieniu. Na przestrzeni 9 

lat odnotowano aż 100 % wzrost w tej dziedzinie. Jednym z głównych przyczyn takiego skoku 

jest bez wątpienia czynnik demograficzny. Na przestrzeni tych lat nastąpił potężny wzrost 

imigrantów w kraju, głównie w stolicy – Teheranie, gdzie w ciągu 9 lat przybyło ponad 

 
8 B. El-Din Ali, Islamic Law..., dz. cyt. 
 
9 A. Ali Khalaf, An Overview of the Saudi Arabian Criminal Justice Procedures against Corruption in the 
Public Sector, „Resource Material Series”, nr 77. 

10 Z. Mir-Hosseini, Sharia and national law in Iran, [w:] J. M. Otto (red.) Sharia Incorporated. A Comparative 
Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Lejda 2010, s. 357-360. 
 



1 400 000 imigrantów. To właśnie w stolicy odnotowuję się największą liczbę przestępstw. W 

przypadku włamań Teheran ma prawie dwukrotnie wyższy wynik niż średnia krajowa.  

Kolejnym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost przestępczości jest poziom 

analfabetyzmu. Porównując ze sobą różne prowincje w Iranie, widać, że te o najniższym 

poziomie wykształcenia są narażone na występowanie większej ilości przestępstw niż te o 

wysokim. Natomiast wyższy wskaźnik przestępczości majątkowej widać w prowincjach 

bogatszych, np. w wyżej wymienionym Teheranie z powodu obecności dużej ilości 

imigrantów.  

Odkryto także jeszcze jeden, dość istotny czynnik przyczyniający się do przestępczości w 

Iranie jakim są rozwody i konflikty rodzinne. Według irańskich raportów policyjnych około 

12,5% morderstw wynika z tych czynników.  

Bardzo ważna jest sytuacja gospodarcza kraju jeżeli chodzi o wskaźnik przestępczości. 

Wzrost gospodarczy przyczynia się do zwiększania przestępczości w związku z tym istotne 

jest, aby w procesie tym odpowiednio kształtować politykę państwa.11 

Według Centralnej Agencji Wywiadowczej, CIA, Iran jest krajem w którym coraz bardziej 

rozwija się handel ludźmi, którzy wykorzystywani są do aktów seksualnych i pracy 

przymusowej. Ludzie transportowani są głownie do krajów Zatoki Perskiej, ale także do 

Europy. Jednak rząd irański nie podejmuje żadnych skutecznych działań w celu eliminacji tego 

przestępstwa. W konsekwencji kobiety, ofiary handlu niejednokrotnie oskarżane są o 

cudzołóstwo, które w kraju tym jest surowo karane.  

Przez Iran przechodzi jedna z głównych tras przemytu heroiny z Azji Południowo- 

Zachodniej do Europy. Mimo surowego zakazu przez prawo, Iran jest krajem z największym 

odsetkiem osób uzależnionych od opium, w związku z czym do roku 2018 bardzo często 

dokonywało się z tego powodu kar śmierci. Obecnie dzięki poprawce w kodeksie kara śmierci 

za handel i spożywanie narkotyków jest zniesione.12 

 

Bahrajn  

 

Według statystyk przestępczości sporządzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

w latach 1986 i 1987 które to mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych widać bardzo niski 

 
11 G. Keshavarz Haddad, H. M. Moghadam, The socioeconomic and demographic determinants of crime in Iran 
(a regional panel study), ”European Journal of Law and Economics” 2011, nr 32(1).1111111111 

12 Strona internetowa Centralna Agencja Wywiadowcza, https://www.cia.gov (dostęp 28.05.2019) 



odsetek przestępczości. Najdokładniejsze są wyniki przestępstw przeciwko mieniu i osobie, 

ponieważ są najczęstsze i istnieje największe prawdopodobieństwo, że są zgłaszane na policję.  

W 1986 roku wynik przestępczości przeciwko osobom wyniósł 3408 przypadków, w roku 

następnym 3790, czyli o 382 więcej w stosunku roku ubiegłego. Przypadków przestępstw 

dotyczących mienia w 1986 było 6 684, a w 1987 7 413. Wzrost o 729. Ten skok może być 

przyczyną szybkiego przyrostu naturalnego w Bahrajnie w tych latach. Jeżeli chodzi o 

zabójstwa to w obydwu latach odnotowano zaledwie po dwa takie przypadki. Usiłowanie 

zabójstwo przedstawia się w stosunku 2:7 na przestrzeni tych dwóch lat. Napaści do których 

zalicza się włamania, rabunki, kradzieże wystąpiło w 1986 roku 2882, natomiast w 1987 roku 

3 069. Przedstawione dane pokazują jak niski poziom przestępczości panuje w Bahrajnie.13 

Według ostatniego raportu OSAC dotyczącego przestępczości i bezpieczeństwa w Bahrajnie 

w 2017 roku najczęstszymi przestępstwami były napaście na tle seksualnym, oszustwa 

dotyczące nielegalnego pobytu, prostytucja, kradzieże mienia, posiadanie lub handel 

narkotykami. W sumie w przedziale od stycznia do września zanotowano 14 797 przestępstwa. 

Zbrodnie nadal pozostają rzadkim zjawiskiem.14 

Bahrajn jest państwem wyznaniowym i działa zgodnie z zasadami zawartymi w Koranie. 

Określa sposób postępowania. Za przyczynę, dlaczego w tym małym państwie poziom 

przestępczości jest tak niski, można wskazać dobrze zorganizowaną kontrolę społeczną. 

Bahrajn zdaje się być jednorodnym społeczeństwem dzięki solidarności religijnej, w której to 

Islam i jego zasady stały się sposobem na życie. Objawia się to w codziennym życiu, w 

relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, instytucjach między innymi w szkołach, gdzie wzmacniane 

są wartości Islamu.15 

Turcja  

 

Turcja jest w całości krajem świeckim lecz muzułmańskim. Od lat  30. XX w. w tureckim 

prawie karnym nie było bezpośrednich ani pośrednich odniesień do prawa szariatu.16 Nowy 

Kodeks karny Turcji wprowadzono 26 września 2004 roku. Jest on zgodny ze standardami Unii 

Europejskiej. 35 poprawki w kodeksie dotyczyły przede wszystkim naruszeń praw kobiet, ich 

 
13 A. A. Helal, C. T. M. Coston, Low Crime Rates in Bahrain: Islamic Social Control Testing the Theory of 
Synnomie, “International Journal OF Comparative and Applied Criminal Justice” 1991, nr 15(1). 
14 Strona internetowa Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, https://www.osac.gov (dostęp 28.05.2019) 

15 A. A. Helal, C. T.M. Coston, Low Crime…, dz. cyt. 
 
16 M. Koçak, Sharia and national law in Turkey, [w:] J. M. Otto (red.) Sharia Incorporated. A Comparative 
Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Lejda 2010, s. 264. 



cielesnej i seksualnej autonomii, które do tej pory zgodnie z muzułmańskimi standardami 

należały do ich ojców, mężów, rodzin.17 

Analizując zmiany dotyczące przestępczości zachodzące w Turcji w latach od 1995 do 2006 

widać duże wahania. Znaczny wzrost przestępczości rozpoczął się wraz z rokiem 2002. 

Największy skok z stosunku do roku ubiegłego odnotowano w 2006 roku gdzie wzrósł o 61%. 

Wraz ze zwiększaniem się liczby ludności w Turcji, wzrasta również ilość przestępstw. 

Niemniej jednak w przeliczeniu na 100 000 osób w najbardziej zaludnionych miastach kraju 

nie zawsze odnotowuje się największą liczbę przestępstw. Znaczna część takich incydentów 

ma miejsce w mniej znaczących regionach. Odnotowuje się znacznie mniej przestępstw 

przeciwko mieniu, niż przeciwko ludziom. Te przeciwko ludziom znacznie częściej występują 

w małych prowincjach. Zauważa się tendencję, że im bardziej na zachód tym zauważa się 

wzrost w przestępczości.18 

Według Turkish Statistical Institute w roku 2017 liczba osób skazanych i zatrzymanych w 

wyniku przestępstw wyniosła 232 340 przypadków. W porównaniu z latami ubiegłymi z roku  

na rok widać wyraźny skok przestępczości w tym kraju. W tym samym roku liczba osób 

nieletnich oskarżonych o przestępstwa wyniosła 107 984. W tym wypadku widać spadek.19 

Według ostatniego raportu OSAC dotyczącego przestępczości i bezpieczeństwa w Turcji 

przestępstwa wobec obcokrajowcy podróżujący po kraju są bardzo niskie. Zdarzają się jedynie 

drobne przestępstwa takie jak kradzieże w zatłoczonych miejscach.20   

Na duży wzrost przestępczości w Turcji składa się wiele czynników. Przykładami może być 

niski poziom wykształcenia, emigracja czy spożywanie alkoholu. Jednak porównując ten kraj 

do innych państw, takich jak Dania, Anglia czy Holandia Turcja plasuje się na dość odległym 

miejscu z dość niskim wskaźnikiem przestępczości.21  

Kolejnym wyzwaniem dla przestępczości w Turcji jest coraz większy napływ migrantów z 

Syrii, gdzie obecnie ma miejsce wojna domowa. Turcja podpisała z Unią Europejską 

porozumienie, które ma na celu ograniczenia napływu imigrantów do UE, a ludność uchodźcza 

 
17 P. Ilkkaracan, Reforming the Penal Code in Turkey: The Campaign for the Reform of the Turkish Penal Code 
from a Gender Perspective, “Institute of Developments Studies” 2007. 
18 S. Sargin, K. Temurcin, Crimes and Crime…, dz. cyt. 
19 Strona internetowa Turecki Instytut Statystyczny, http://www.turkstat.gov.tr (dostęp 26.05.2019) 

20 Strona internetowa Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, https://www.osac.gov (dostęp 28.05.2019) 

21 O. Karakus, E. F. McGarrell, O. Basibuyuk, Fear of crime…, dz. cyt. 



ma zostać przyjęta przez Turcje.22 Napływ coraz większej liczby obcych ludzi do opisywanego 

kraju może przyczynić się do wzrostu przestępczości, która w niedalekiej przyszłości będzie 

chciała walczyć o lepsze prawa dla siebie w kraju zastępczym.  

 

 Wnioski 

 

Przestępczość jest nieodłącznym elementem każdego społeczeństwa. Występuje pod 

różnymi postaciami oraz w różnym wymiarze. Na przestępczość wpływa bardzo wiele 

czynników. Jednym z głównych jest podejście moralne człowieka. System, który w pewien 

sposób kształtuje człowieka i wskazuje mu odpowiedni kierunek jest religia. Religia jak się 

okazuje ma bardzo duży wpływ na niski poziom przestępczości. Porównując Arabię Saudyjską, 

Iran, Turcje czy Bahrajn do chociażby krajów europejskich widać znaczną różnice w odsetku 

przestępczości. Na ten wynik składa się zarówno prowadzenie przez muzułmanów życia 

zgodnego z prawami Koranu, jak i obawa przed karą za popełnioną. Kary za przestępstwa w 

niektórych krajach muzułmańskich są dla zachodniego świata nieludzkie i sprzeczne z prawami 

człowieka.  

Dla Arabii Saudyjskiej szariat, na którym opiera się prawo, mimo ogromnego sprzeciwu 

reszty świata w kwestii łamania praw człowieka jest pewnego rodzaju szansą dla utrzymania 

ładu i porządku w kraju. Gdyby nie rygorystyczne zasady w państwie tym przestępczość 

prawdopodobnie plasowałaby się bardzo wysoko. Podobna sytuacja jest w Bahrajnie. Gdyby 

nie określone zasady, ukierunkowany sposób życia, przestępczość tak byłaby prawdopodobnie 

wyższa. Dla Iranu dużym wyzwaniem jest wysoki wzrost demograficzny i tysiące imigrantów, 

którzy zasiedlają głównie stolice. Na skutek tego drastycznie wzrasta poziom przestępczości. 

Jednak zdaje się, że poważniejsza jest coraz bardziej rozwijający się handel ludźmi z którym 

jak się okazuje, nie podejmowana jest żadna skuteczna walka. Turcja, jako jedyna z 

przytoczonych tutaj krajów jest choć krajem muzułmańskim to świeckim. Jej kodeks prawny 

opiera się na europejskich standardach. I to może okazać się zagrożeniem dla tego państwa, 

ponieważ obserwując zachodzące tam zmiany widać drastyczny wzrost przestępczości w tym 

kraju.  
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Streszczenie 

 

Przestępczość jest zjawiskiem panującym na całym świecie. Niski poziom przestępczości 

występuje w krajach w których społeczeństwo jest dobrze zorganizowane, wyznaje te same 

normy i wartości, a członkowie są ze sobą silnie związani. To jest jedną z przyczyn dlaczego 

kraje Bliskiego Wschodu, zdominowane przez islam mają niższy poziom przestępczości niż 

kraje świeckie. Ludność muzułmańska podporządkowuje się zasadom zawartym w Koranie i 

przestrzega ich w każdym aspekcie życia. Arabia Saudyjska, Iran, Turcja i Bahrajn, mimo 

mocnego przywiązania do religii mają przed sobą jeszcze wiele wyzwań, które przyczyniają 

się do przestępczości, co wciąż odgrywają ogromną role w destabilizacji tych krajów. 

 

Słowa kluczowe : przestępczość, Bliski Wschód, Arabia Saudyjska, Iran, Bahrajn, Turcja 

 

Abstract 

 



Crime is a phenomenon which prevails all over the world. The low level of crime occurs in 

countries with well organized society, which profess to the same norms and values, and where 

the members are strongly connected with each other. This is one of the reasons why Middle 

Eastern countries, dominated by Islam, have a lower crime rate than secular countries. The 

Muslim population obeys the principles contained in Koran and follows them in every aspect 

of life. Saudi Arabia, Iran, Turkey and Bahrain, despite their strong attachment to religion, still 

have many challenges that contribute to crime, which play a huge role in the destabilization of 

these countries. 
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