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Brytyjska ustawa antykorupcyjna 1 lipca 2011

W dniu 30 marca 2011 roku brytyjski sekretarz sprawiedliwości
poinformował, iż kierowany przez niego resort wydał wytyczne do
uchwalonej przed rokiem ustawy antykorupcyjnej. Oznacza to, że z
dniem 1 lipca 2011 roku wspomniany dokument będzie mógł wejść w
życie.

Brytyjski parlament przyjął ustawę antykorupcyjną (Bribery Act) w kwietniu 2010 roku. Pierwotnie
przewidywano, iż wejdzie ona w życie po rocznym vacatio legis. Jej celem było unowocześnienie i
wprowadzenie  w  XXI  wiek  krajowego  ustawodawstwa  antykorupcyjnego,  gdyż  dotychczasowe
przepisy sięgają 1889 roku. Ponadto nowelizacja przepisów miała stanowić odpowiedź na presję ze
strony Organizacji  Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju oraz Stanów  Zjednoczonych, by Wielka
Brytania,  znaczący  podmiot  gospodarczy  na  arenie  międzynarodowej,  wreszcie  zdelegalizował
praktykę  zdobywania  przez  brytyjskie  firmy  zamówień  publicznych  w  innych  krajach  za  pomocą
przekupstwa.

W  międzyczasie,  zanim  ustawa  zdążyła  stać  się  obowiązującym  prawem,  uaktywnili  się
przedstawiciele biznesu. Zaczęli oni lobbować w rządzie i środkach masowego przekazu, że nowe
przepisy  są  zbyt  restrykcyjne,  przez  co  mogą  upośledzić  konkurencyjność  krajowych
przedsiębiorstw w starciu z podmiotami zagranicznymi. Argumentowano również, że zapisy ustawy
nie są wystarczająco jasne, przez co nie wiadomo, na co przedsiębiorcy w procesie działalności
gospodarczej  będą sobie  mogli  pozwolić.  W odpowiedzi  rząd  zapowiedział,  że  wyda wytyczne
pomagające interpretować zapisy.

Powiązano też ze sobą terminy opublikowania wytycznych i wejścia w życie nowelizacji ogłaszając,

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



że wytyczne poprzedzą ustawę o 3 miesiące. By ustawa zaczęła obowiązywać w zapowiedzianym
terminie,  wskazówki  musiałyby się  ukazać do końca stycznia  2011 roku.  Rząd jednak zwlekał
zasłaniając się chęcią ich ostatecznego dopracowania, nie podając jednocześnie żadnego nowego
terminu. Wywołało to falę krytyki ze strony organizacji walczących z korupcją oraz było powodem
presji ze strony międzynarodowych partnerów Wielkiej Brytanii.

W  dniu  30  marca  2011  roku  Ministerstwo  Sprawiedliwości  wywiązało  się  jednak  ze  swojego
obowiązku i zarówno na własnej stronie, jak i w wydanym do prasy komunikacie poinformowało, że
zakończono prace nad wytycznymi i podano je do publicznej wiadomości. Dokument dostępny jest
do wglądu i pobrania pod poniższym linkiem:

http://www.justice.gov.uk/guidance/bribery.htm

 

 


