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Kanadyjska Królewska Konna kontra korupcja

Kanadyjska Królewska Policja Konna bez rozgłosu poinformowała o
postawieniu w stan oskarżenia Nazira Karigara. Zostało mu zarzucone
że, jako przedstawiciel działającej w branży high-tech firmy
Cryptometrics, korumpował indyjskich urzędników.

Ważna w tej sprawie jest jednak nie nazwa firmy, która przy tej okazji pada, aczkolwiek jej interesy
rozciągają się od Nowej Zelandii po Zjednoczone Emiraty Arabskie. Znaczące wydaje się być, że w
historii kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości jest to dopiero drugi przypadek, kiedy na podstawie
ustawy o zakazie korumpowania zagranicznych przedstawicieli (Corruption of Foreign Public
Officials Act), zostały komuś przedstawione zarzuty. Sama ustawa bowiem obowiązuje od ponad 10
lat (konkretnie od 1999 roku).

Wynik ten jest  przyczyną powracającej  co jakiś  czas krytyki  ze strony Organizacji  Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a to właśnie przystąpienie do przyjętej na forum tej organizacji
konwencji  o  zwalczaniu  przekupstwa  zagranicznych  funkcjonariuszy  publicznych  w
międzynarodowych transakcjach handlowych zobligował Kanadę do penalizacji tego typu praktyk.
Zwłaszcza,  że pierwszy przypadek zastosowania ustawy to w dużej  mierze wynik dochodzenia
amerykańskich kolegów.

Zdaniem  ekspertów,  po  części  odpowiedzialny  za  to  jest  brak  wyspecjalizowanych  kadr  do
zwalczania  łapownictwa  w  kanadyjskich  organach  ochrony  prawa.  Tymczasem  w  Stanach
Zjednoczonych,  które  bardzo  aktywnie  i  z  powodzeniem  egzekwują  zapisy  własnej  ustawy
antykorupcyjnej (Foreign Corrupt Practices Act), powołano do życia w ramach FBI specjalne zespoły
mające zajmować się przestępczością korupcyjną. W tym samym czasie, gdy w Kanadzie skazano
za łapownictwo jeden podmiot, w Stanach Zjednoczonych uzyskano około 200 wyroków skazujących
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oraz grzywny idące w miliardy dolarów.

Biorąc to pod uwagę, w 2007 roku Kanadyjska Królewska Policja Konna powołała 2 zespoły w
miastach  Calgary  i  Ottawa,  które  skupiać  się  mają  na  prowadzeniu  postępowań  w  sprawie
przypadków zagranicznej korupcji. Choć liczą one jedynie 14 funkcjonariuszy, pojawiły się opinie, że
akt oskarżenia wobec Nazira Karigara jest pierwszym efektem ich pracy, za którym należy się
spodziewać następnych.
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