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Obawy o egzekwowanie przepisów antykorupcyjnych

Nie milkną echa wejścia w życie brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej i
egzekwowania zawartych w niej postanowień. W wypowiedzi dla
„Financial Mail”, Vivian Robinson, od dwóch lat piastujący stanowisko
głównego radcy prawnego w brytyjskim Urzędzie ds. Poważnych
Przestępstw Gospodarczych - Serious Fraud Office (SFO) zaznaczał, że
brytyjska ustawa antykorupcyjna, która zaczęła obowiązywać 1 lipca
tego roku, jest jedną z najbardziej restrykcyjnych regulacji tego typu
funkcjonujących na świecie.

 

Wraz  z  wejściem  w  życie  nowej  ustawy  SFO  uzyskało  kompetencje  do  egzekwowania  jej
postanowień. To właśnie Robinsonowi przypadła rola objaśniania nowych regulacji. „Społeczność
międzynarodowa domagała się wskazówek”, powiedział i dodał: „ubiegły rok był szalony, jednak
ogromnie satysfakcjonujący”.

Robinson  zamierza  wkrótce  opuścić  szeregi  SFO,  na  rzecz  objęcia  stanowiska  partnera  w
amerykańskiej  firmie  prawniczej  „McGuire-Woods”,  jednak  jest  zdania,  że  SFO  jest  bardzo  dobrze
przygotowane do egzekwowania nowych regulacji.

„Wydaje mi się, że jestem szczęściarzem z tego powodu, że moja kadencja tutaj zbiegła się z  walką
z  rodzajem przestępczości, która ma tak duży wymiar międzynarodowy”, powiedział. Dodał, że
przykro mu opuszczać SFO, jednak zaznaczył, że to były dwa najbardziej satysfakcjonujące lata w
jego karierze zawodowej.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



W równie optymistycznym tonie co do nowych regulacji wypowiadał się także Dyrektor SFO, Richard
Alderman. Jak mówił przyjęcie ustawy antykorupcyjnej to dobra wiadomość dla Wielkiej Brytanii i
tamtejszych przedsiębiorców. Ponadto potwierdza realizację zobowiązania do zwalczania korupcji, a
także pomoże zagwarantować, żeby przedsiębiorstwa stosujące praktyki korupcyjne nie znajdowały
się w pozycji uprzywilejowanej względem podmiotów działających zgodnie z zasadami etyki.

Wątpliwości  co  do  efektywnego  egzekwowania  przepisów  ustawy  pojawiają  się  w  związku  z
informacjami na temat niepewnej przyszłości SFO i cięć budżetowych w instytucji. W tej sytuacji
niektórzy komentatorzy wyrażają obawę o to, w jakim zakresie ustawa będzie implementowana i na
jaką  skalę  egzekwowane  będą  jej  zapisy.  Hugh  Bayley,  członek  parlamentu  brytyjskiego
reprezentujący Partię Pracy przyznał, że teraz, kiedy ustawa już obowiązuje, priorytetem rządu
powinno być zapewnienie SFO politycznego i finansowego wsparcia.
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