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karnym Ukrainy 
The subject of the offence of bribery in the penal law of Ukraine 

We współczesnej praktyce stosowania prawa karnego w krajach 
postradzieckich nadal pozostaje nierozwiązanych dużo dyskusyj-
nych problemów kryminalno-politycznych. Po wejściu w życie 

pierwszego kodeksu karnego niepodległej Ukrainy z 5 kwietnia 2001 r., 
który zmienił kodeks karny Ukraińskiej SRR (w składzie byłego Związku 
Radzieckiego) z 1960 r., szczególnego znaczenia nabierają normy dotyczące 
walki z łapownictwem jako podstawową formą korupcji. W związku 
z potrzebą wzmocnienia przeciwdziałania tym zjawiskom stało się jasne, że 
karnoprawne środki walki z łapownictwem są nie dość efektywnie 
wykorzystywane. Mimo że nowy kodeks karny zmienił znaczną liczbę 
instytucji prawa karnego (między innymi w sferze walki z łapownictwem) 
i zmiany te udoskonaliły prawodawstwo oraz praktykę jego stosowania, 
problemy i dyskusje wokół kwalifikacji łapownictwa pozostają nadal. Wśród 
nasuwających się pytań na szczególną uwagę zasługuje kwestia podmiotu 
przestępstw łapownictwa. 

Obowiązujące prawo karne Ukrainy określa trzy rodzaje przestępstw ob-
jętych ogólnym pojęciem „łapownictwo": art. 368 - przyjęcie łapówki (ła-
pownictwo bierne), art. 369 - udzielenie łapówki (łapownictwo czynne), art. 
370 - prowokacja łapówki.1 Biorąc pod uwagę specyfikę każdego z wymie-
nionych typów przestępstw, możemy określić ogólny podmiot łapownictwa 
i wtedy podzielić umownie całą grupę wymienionych przestępstw na dwie 
kategorie: 1) przestępstwo łapownictwa ze specjalnym podmiotem - „osobą 
służbową"- przyjęcie łapówki (łapownictwo bierne) i prowokacja łapówki 

1 Kodeks karny Ukrainy, przyjęty przez Radę Najwyższą Ukrainy 5 kwietnia 2001 r., 
.Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy", Kijów 2001, nr 25-26, s. 131. 
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oraz 2) przestępstwo łapownictwa z podmiotem ogólnym, tzn. „osobą fizycz-
ną," która w momencie dokonania przestępstwa osiągnęła wiek 16 lat -
udzielenie łapówki (łapownictwo czynne). 

Bliższej analizie należy poddać przestępstwo łapownictwa odnoszące się 
do podmiotu specjalnego, osoby służbowej, przy założeniu, że podmiot spe-
cjalny powinien mieć wszystkie cechy podmiotu ogólnego. 

Przestępstwa określone pojęciem ogólnym „łapownictwo" stypizowane 
zostały w rozdz. 17 części szczególnej k.k. z 2001 r. pod tytułem Przestępstwa 
w sferze działalności służbowej. Ta nazwa rozdziału wydaje się lepsza niż daw-
na nazwa, (rozdz. 7 części szczególnej k.k. z 1960 r. nosił tytuł Przestępstwa 
urzędowe (posadowe)2, ponieważ po pierwsze, podmiotami odrębnych prze-
stępstw przewidzianych w tym rozdziale (łapownictwo czynne) mogą być 
osoby niesłużbowe i po drugie, szereg przestępstw, których mogą dokonać 
tylko osoby służbowe, znajduje się poza granicami rozdz. 17 części szczegól-
nej k.k. z 2001 roku. 

Nowy kodeks karny Ukrainy zamienił pojęcie „osoba urzędowa" (posa-
dowa), stosowane w kodeksie karnym Ukraińskiej SRR z 1960 r., na pojęcie 
„osoba służbowa". Jednak we współczesnej literaturze prawniczej istnieje 
niezgodność między tymi dwoma pojęciami; naukowcy i praktycy wykorzy-
stują jednocześnie dwa terminy, co czasami stwarza nieporozumienia i utrud-
nia praktykę stosowania prawa. Taką sytuację można częściowo tłumaczyć 
sentymentem niektórych ukraińskich naukowców starszego pokolenia, któ-
rzy przez długi czas musieli pracować ze starym kodeksem karnym i po 
wejściu w życie nowego kodeksu karnego zaczęli automatycznie wyko-
rzystywać starą terminologię, odnosząc się do nowego materiału normatyw-
nego.3 W takich wypadkach pojęcie „osoba urzędowa" (posadowa) jest treś-
ciowo identyczne z pojęciem „osoba służbowa", wykorzystywanym w no-
wym kodeksie karnym. 

Jednak można spotkać i inne komentarze do tych dwóch terminów. I tak, 
pojęcie „osoba służbowa" traktowane jest niekiedy jako szersze niż pojęcie 
„osoba urzędowa" (posadowa). Zwolennicy takiego punktu widzenia piszą, 
że do osób służbowych należą także osoby pełniące funkcje przedstawicieli 
władzy oraz sprawujące stanowiska związane z wykonaniem obowiązków 
administracyjno-gospodarczych. Z drugiej strony pojęcie „osoba służbowa" 
rozpatrywane jest jako węższe niż pojęcie „osoba urzędowa" (posadowa). 
Zwolennicy tego poglądu argumentują swoje stanowisko tym, że do grupy 

2 Kodeks karny Ukrainy (stan prawny na 15 listopada 1997 r.), wydanie oficjalne, Wydawnic-
two Parlamentu, Kijów 1997. 

3 Prawo karne i ustawodawstwo Ukrainy. Część szczególna, kurs wykładów, pod red. M. Kor-
żanskiego, Atika, Kijów 2001, s. 423-466; idem, Komentarz naukowy do kodeksu karnego Ukrainy, 
Atika, Akademia, Elga-N, Kijów 2001, s. 538-562; idem, Kwalifikacja przestępstw, podręcznik 
naukowy, Atika, Kijów 2002, s. 545-594. 
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osób służbowych nie należą osoby pełniące funkcje konsultacyjno-doradcze.4 

Określenie znaczenia tych dwóch pojęć - „osoba urzędowa" {posadowa) 
i „osoba służbowa" - wyeliminuje sprzeczności wśród przedstawicieli doktry-
ny oraz wątpliwości interpretacyjne w aktualnym ustawodawstwie Ukrainy. 

Zgodnie z art. 19 Konstytucji Ukrainy, „osoby urzędowe" {posadowe) 
zobowiązane są działać tylko na podstawie (w zakresie upoważnień) oraz 
w sposób przewidziany konstytucją i ustawami państwa.5 Jak widzimy, 
w konstytucji używane jest pojęcie „osoba urzędowa" (posadowa) faktycznie 
w znaczeniu „osoba służbowa", ponieważ te pojęcia konstytucji dotyczą 
wszystkich bez wyjątku osób służbowych, niezależnie od tego, czy spełniają 
swoje obowiązki służbowe w aparacie państwowym lub społecznym, 
w ośrodkach samorządu lokalnego czy w oddzielnych przedsiębiorstwach, 
w instytucjach lub organizacjach. Pojęcie „osoba urzędowa" {posadowa) jest 
wykorzystywane w ustawie „O służbie państwowej" z 16 grudnia 1993 r. 
również w znaczeniu „osoba urzędowa" {posadowa). Zgodnie z cz. 2 art. 2 
ustawy, za osoby urzędowe {posadowe) uważani są kierownicy oraz zastępcy 
kierowników organów państwowych i ich aparatu, albo inni urzędnicy, na 
których ustawa albo inne akty normatywne nałożyły obowiązek pełnienia 
funkcji organizacyjno-zarządzających oraz konsultacyjno-doradczych.6 Wielu 
naukowców proponuje własne określenia pojęcia „osoby służbowej", na 
przykład takie: „osoba służbowa" - to osoba wyposażona w uprawnienia kie-
rownicze wobec pewnej grupy innych osób oraz do nadawania im uprawnień 
lub nakładania określonych obowiązków".7 

Moim zdaniem, najpełniejsze określenie osoby służbowej podano 
w punkcie 1 art. 364 k.k. z 2001 roku. Tak więc jako „osoby służbowe" okre-
śla się te, które stale lub tymczasowo spełniają funkcje przedstawicieli wła-
dzy oraz stale lub tymczasowo zajmują stanowiska związane z wykony-
waniem obowiązków organizacyjno-zarządzających lub administracyjno-gos-
podarczych, albo też spełniają takie obowiązki na podstawie specjalnego 
upoważnienia w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Jak widzi-
my, określenie to usuwa jakiekolwiek sprzeczności - przez wymienienie 
funkcji oraz obowiązków - i dowodzi, że pojęcia „osoba służbowa" i „osoba 
urzędowa" (posadowa) są znaczeniowo identyczne. Wydaje się niezrozumia-
łe, dlaczego Konstytucja Ukrainy, ustawa „O służbie państwowej" 1 kodeks 
karny Ukrainy z 2001 r., stanowiąc o tym samym, używają różnych terminów. 

4 Komentarz naukowo-praktyczny do kodeksu karnego Ukrainy, pod red. M. Potebeńka, 
W. Honczarenka; Część szczególna, Forum, Kijów 2001, s. 732-734. 

5 Konstytucja Ukrainy, przyjęta na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 
roku, „Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy", Kijów 1996, nr 30, art. 141. 

6 Służba państwowa: Ustawa Ukrainy 16 grudnia 1993 roku, „Wiadomości Rady Najwyż-
szej Ukrainy", Kijów 1993, nr 52, art. 490. 

7 M. Korżański, Pięć artykułów - siedem błędów, „Biuletyn Prawniczy Ukrainy", Kijów 1996, 
nr 8. 
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Oczywiste jest, że rozbieżności te należy jak najszybciej usunąć, co zapewni 
sprawne działanie aparatu państwowego i społecznego oraz aparatu zarządza-
nia przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione określenia, możemy wydzielić 4 ka-
tegorie osób służbowych jako podmiotów przestępstwa łapownictwa: 

- przedstawiciele władzy, 
- osoby stale lub tymczasowo zajmujące stanowiska związane z wyko-

nywaniem obowiązków organizacyjno-zarządzających, 
- osoby stale lub tymczasowo zajmujące stanowiska związane z wyko-

nywaniem obowiązków administracyjno-gospodarczych, 
- osoby wykonujące obowiązki pierwszych trzech kategorii osób służbo-

wych zgodnie ze specjalnym upoważnieniem. 
Pojęcie każdej z wyżej wymienionych kategorii możemy rozpatrywać, 

wychodząc od wyjaśnień Uchwały Plenum Sądu Najwyższego Ukrainy 
„O praktyce sądowej w sprawach o łapownictwo".8 

Tak więc, osoby służbowe stale pełniące funkcje przedstawicieli władzy 
oraz stale zajmujące stanowiska związane z wykonywaniem obowiązków 
organizacyjno-zarządzających lub administracyjno-gospodarczych w przed-
siębiorstwach, instytucjach, organizacjach, niezależnie od form własności - to 
osoby, które zajmują stanowiska na czas nieograniczony (są powoływane na 
czas nieokreślony). 

Osoby służbowe tymczasowo pełniące takie funkcje oraz tymczasowo 
zajmujące stanowiska związane z wykonywaniem obowiązków organizacyj-
no-zarządzających albo administracyjno-gospodarczych - to osoby, które zaj-
mują stanowisko na czas ograniczony. 

Przedstawiciel władzy - to osoba stale lub tymczasowo pełniąca funkcje 
przedstawiciela władzy, tzn. upoważniona w granicach swoich kompetencji 
prawem do stawiania żądania, podejmowania decyzji oraz stosowania środ-
ków przymusu wobec osób fizycznych i prawnych zobowiązanych do podpo-
rządkowania. Są to tak zwane publiczne osoby służbowe. Do nich zaliczamy 
między innymi: posłów Ukrainy, sędziów, urzędników państwowych, ławni-
ków, prokuratorów, śledczych, pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukra-
iny, wszystkich pracowników milicji, inspektorów inspekcji państwowych, 
komendantów wojskowych, wartowników na posterunku i innych wojsko-
wych podczas wykonywania przez nich obowiązków utrzymania porządku 
społecznego. 

Pod definicją „obowiązki organizacyjno-zarządzające" prawo karne Ukra-
iny rozumie funkcje dotyczące kierowania działem przemysłu, kolektywem 
robotniczym, pracą i działalnością pracowniczą w przedsiębiorstwach, insty-

8 Rezolucja Plenum Sądu Najwyższego Ukrainy nr 12, 7 października 1994 roku, Re-
zolucje Plenum Sądu Najwyższego Ukrainy w sprawach karnych i cywilnych, Kijów 1995, 
s. 150-151. 
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tucjach i organizacjach, niezależnie od form własności. Takie funkcje pełnią 
przedstawiciele ministerstw, resortów państwowych, społecznych lub pry-
watnych instytucji i organizacji, ich zastępcy, kierownicy jednostek (kierow-
nicy cechów, laboratoriów, katedr, oddziałów, ich zastępcy itd.), kierownicy 
prac (majstrowie, brygadziści i inni). 

Obowiązki administracyjno-gospodarcze to upoważnienia do kierowania 
i zarządzania państwowym, społecznym lub prywatnym majątkiem (usta-
lenie porządku jego przechowywania, przeróbki, realizacji, zapewnienie kon-
troli nad tymi operacjami majątkowymi itd.). Takie upoważnienia w pew-
nym zakresie mają kierownicy służb gospodarczych, dostawczych, finanso-
wych, ich zastępcy, a także kierownicy składów, sklepów, pracowni, oraz ich 
zastępcy. 

Osobami służbowymi są również osoby pełniące funkcje przedstawicieli 
władzy, obejmujące tymczasowo lub stale stanowiska związane z wykony-
waniem obowiązków organizacyjno-zarządzających lub administracyjno-go-
spodarczych według specjalnego upoważnienia, pod warunkiem, że obowiąz-
ki te i upoważnienia nałożył na nich uprawniony organ albo osoba służbowa. 

Pojęcie „upoważnienie specjalne" przewiduje tymczasowe wykonywanie 
funkcji, spełnianie obowiązków przez osobę sprawującą tę funkcję i pełniącą 
obowiązki zgodnie z aktem ustawowym lub innym aktem normatywnym 
(np. rozporządzeniem, rozkazem itd.), który stanowi podstawę prawną do 
wypełnienia tych obowiązków i funkcji. Przykładowo, ławnicy oraz przysięgli 
nie zajmują stanowisk przedstawicieli władzy, jednak podczas pełnienia swo-
ich obowiązków w sądzie tymczasowo pełnią funkcję przedstawicieli władzy, 
zgodnie ze specjalnym upoważnieniem przewidzianym w ustawodawstwie 
procesowym. Osobami służbowymi, wykonującymi obowiązki zgodnie ze 
specjalnym upoważnieniem, są również te osoby, które przy wypełnianiu 
obowiązków specjalnych wykonują ważne działania prawne. Do takich osób 
należą prywatni notariusze (gdy poświadczają na przykład, umowy, testa-
menty itd.), audytorzy (podczas składania wniosku audytorskiego i innych 
oficjalnych dokumentów), lekarze (podczas składania zaświadczenia o tym-
czasowej niezdolności do pracy, wniosku o przyznanie inwalidztwa chore-
mu), nauczyciele (podczas przeprowadzania egzaminów wstępnych i pań-
stwowych), eksperci (sporządzający opinie). 

W artykule 26 Konstytucji Ukrainy zapewnia się, że cudzoziemcy i osoby 
nieposiadające obywatelstwa, przebywające na Ukrainie legalnie, korzystają 
z tych samych praw i swobód oraz pełnią te same obowiązki co obywatele 
Ukrainy. Zgodnie z Konstytucją, w punkcie 2 art. 364 k.k. z 2001 r. przyjęto, 
że osobami służbowymi są również cudzoziemcy i osoby nieposiadające oby-
watelstwa, które wykonują obowiązki ujęte w punkcie 1 wymienianego prze-
pisu. 

Nie mogą być uznane za osoby służbowe te osoby, które podawały się za 
mające upoważnienia administracyjno-kierownicze albo te, które samowol-
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nie nadały sobie pewne tytuły lub pełnomocnictwa. Działania takich ludzi 
podających się za osobę służbową, związane ze spowodowaniem strat oby-
watelom albo państwu, są kwalifikowane jako oszustwo (według art. 190 
k.k.) albo jako samowolne przypisanie władzy lub stanowiska osoby służbo-
wej (według art. 353 k.k.). 

Aby uznać obywatela za osobę służbową, nieważne jest stwierdzenie, czy 
stale lub tymczasowo obejmuje pewne stanowisko, czy został wyznaczony 
czy też wybrany na to stanowisko, czy pracował za wynagrodzenie czy bez-
płatnie. Osobami służbowymi są również osoby wykonujące obowiązki służ-
bowe na danym stanowisku na zasadach społecznych. 

Pojęcie „osoba służbowa" nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek 
funkcji przez obywatela, który należy do nieoficjalnej organizacji pracują-
cych, na przykład do samodzielnego związku myśliwych, rybaków czy do 
grupy turystycznej.9 

Obywatel, jako podmiot działalności gospodarczej, może zostać uznany 
za „osobę służbową", a przez to za podmiot przestępstwa łapownictwa, tylko 
wtedy, gdy pojawia się realna możliwość wykonywania przez niego wymie-
nionych w punkcie 1 art. 364 k.k. obowiązków. Jest to możliwe w wypadku, 
gdy obywatel - na podstawie umowy o pracę - zatrudnia pracowników 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W takich okolicznościach 
nabywa upoważnienia organizacyjno-zarządzające wobec zatrudnionych pra-
cowników (ma prawo stawiać przed nimi określone zadania, wyznaczać roz-
miary pensji, porządek dnia roboczego, stosować środki dyscyplinarne itd.). 
Powyższe nie dotyczy przypadków, kiedy prowadzenie działalności gospo-
darczej odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy 
o pracę. 

Właściciela przedsiębiorstwa prywatnego, który nie zatrudnia pracowni-
ków, nie można nazwać osobą służbową, ponieważ funkcje osoby służbowej 
nie mogą obejmować kierowania samym sobą albo własnym majątkiem. 
Ocena karnoprawna udziału takiego właściciela prywatnego przedsiębiorstwa 
w dokonaniu przestępstwa łapownictwa (z wyjątkiem łapownictwa czynne-
go), jest możliwa tylko przy współudziale.10 

Nie są uznawane za osoby służbowe również osoby pełniące w orga-
nizacjach państwowych, społecznych, instytucjach albo w przedsiębior-
stwach funkcje profesjonalne (lekarze, nauczyciele, adwokaci i inni), ponie-
waż ich stanowiska są związane wyłącznie z działalnością profesjonalną 
(udzielanie pomocy prawnej obywatelom, leczenie chorych, nauczanie ucz-
niów albo studentów, wychowywanie dzieci). Jeżeli jednak zakres praw 

9 Komentarz naukowo-praktyczny do kodeksu karnego Ukrainy według stanu ustawodawstwa 
i rezolucji Plenum Rady Najwyższej Ukrainy na dzień 1 grudnia 2001 roku, pod red. S. Jacenka, 
wyd. A.S.K., Kijów 2002, s. 790-804. 

10 Komentarz naukowo-praktyczny do kodeksu karnego Ukrainy z 5 kwietnia 2001 roku, pod 
red. M. Melnyka, M. Hawroniuka, wyd. A.S.K., Kijów 2002, s. 908-932. 
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i obowiązków obywateli świadczy o tym, że ich kompetencje mają charakter 
organizacyjno-zarządzający (na przykład lekarz wydaje zaświadczenie o tym-
czasowej niezdolności do pracy albo wniosek o przyznanie inwalidztwa), to 
wówczas występują oni jako osoby służbowe.11 

Nie mogą być uznani za osobę służbową skazani na karę pozbawienia 
wolności, niezależnie od charakteru wykonywanej przez nich pracy. Warto 
również zauważyć, że specyficznym podmiotem przestępstw łapownictwa są 
osoby służbowe - pracownicy organów ochrony prawnej. Zgodnie z cz. 1 art. 2 
ustawy „O ochronie państwowej pracowników sądu i organów ochrony 
prawnej", do organów ochrony prawnej zalicza się organy prokuratury, spraw 
wewnętrznych, służby bezpieczeństwa, organy celne, ochrony granicy pań-
stwowej, organy państwowej służby podatkowej, organy i instytucje egze-
kwujące kary, państwowa służba kontrolno-rewizyjna, państwowa ochrona 
lasów, inne organy pełniące funkcje ochrony prawa.12 Do osób służbowych 
organów ochrony prawa należą osoby pełniące funkcje przedstawicieli wła-
dzy albo zajmujące stale lub tymczasowo stanowiska związane z wykonywa-
niem obowiązków organizacyjno-zarządzających w takich organach. 

Cechą kwalifikującą podmiot przestępstwa przyjęcia łapówki (łapow-
nictwo bierne) zgodnie z punktem 2 art. 368 k.k. 2001 r. jest przyjęcie ła-
pówki przez osobę służbową, która zajmuje odpowiednie stanowisko. Krąg 
takich osób wyraźnie określa punkt 2 wspomnianego artykułu - są to między 
innymi sędziowie, prokuratorzy, śledczy, kierownicy, zastępcy kierowników 
organów władzy państwowej, organów samorządu lokalnego i jednostek struk-
turalnych itd. 

Podmiotem przyjęcia łapówki (łapownictwa biernego) może być osoba 
służbowa, która z tytułu wykonywanego przez siebie stanowiska służbowego 
nie mogła dokonać (lub zaniechać) działania w interesie udzielającego ła-
pówki, jednak użyła środków dla dokonania takiego działania przez inną 
osobę służbową (uciekając się do prośby, rekomendacji itd). 

Cechą kwalifikującą podmiot przestępstwa prowokacji łapówki, zgodnie 
z punktem 2 art. 370 k.k. z 2001 r., jest dokonanie tego przestępstwa przez 
osobę służbową zatrudnioną w organie ochrony prawa, cechy której, zgodnie 
z ustawą „O obronie państwowej pracowników sądu i organów ochrony praw-
nej", zostały już omówione wyżej. 

Podmiotem przestępstwa łapownictwa czynnego, przewidzianego art. 369 
k.k. z 2001 r., jest tzn. podmiot ogólny - osoba fizyczna, która w momencie 
dokonania przestępstwa osiągnęła wiek 16 lat. 

" Komentarz naukowo-praktyczny do kodeksu karnego Ukrainy według stanu ustawodawstwa 
i rezolucji Plenum Rady Najwyższej Ukrainy na 1 stycznia 1991 r„ pod red. W. Bojka, J. Kon-
dratiewa, S. Jacenka, wyd. Jurinkom, Kijów 1997, s. 595-616. 

12 Ochrona państwowa pracowników sądu i organów ochrony prawnej - ustawa Ukrainy 
z 23 grudnia 1993 r., „Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy", Kijów 1993. 
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Możemy wnioskować, że pociągnięcie danej osoby do odpowiedzialności 
karnej za łapownictwo wymaga pełnego i wszechstronnego badania wszyst-
kich okoliczności dokonania przestępstwa, określenia wszystkich cech prze-
stępstwa. Przy czym znaczenie decydujące ma nie rodzaj stanowiska czy 
instytucji (organizacji), a charakter obowiązków wykonywanych przez osobę 
służbową. Dlatego dla prawidłowej kwalifikacji tych przestępstw zawsze nie-
zbędne jest określenie statusu prawnego osoby pociągniętej do odpowie-
dzialności karnej, zakresu jej upoważnień służbowych i charakteru nałożo-
nych na nią obowiązków. 

SUMMARY 

The article analyses the problem of the use of the terms: "a person holding an 
office" and "a person having a duty", in connection with specifying the subject of 
the offence of bribery in Ukrainian penal law. The Ukrainian penal code, dating 
from the 5 April, 2001 has exchanged the term "a person holding an office", which 
was used in the 1960 Ukrainian penal code for the term "a person having a duty". 
This change causes a lot of problems both for the judicature and penal scientists. 
Both the scientists and practitians use both terms, which can be a source of many 
misunderstandings and makes the process of implementing law more difficult. In 
the paper special attention has been given to the problem of who can and who can-
not be considered to be a person having a duty, which is decisive for the penal liabil-
ity for bribery. T h e article presents detailed analysis of the qualifying features of the 
subject of the offence of bribery. 


