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Santrauka (Executive Summary) 

Jungtinės Karalystės Teisės Aktas dėl Kyšininkavimo 2010 m. 
 

Jungtinės Karalystės Teisės aktas dėl kyšininkavimo 2010 m. įsigaliojo 2011 m. 

liepos 1 d. Jis apibrėžia naują kolektyvinį teisės nusižengimą, kai asmuo įvykdo 

kyšininkavimą. Nusižengimas neįvykdomas, jei panaudojami tinkami „pakankami 

veikimo būdai“, skirti išvengti kyšininkavimo.  

Komercinė organizacija įvykdo nusižengimą, jei asmuo susijęs su ja paperka kitą 

asmenį, ketindamas įgyti ar išsaugoti verslo sandėrį, ar verslo pranašumą tai 

organizacijai.  

Teisės Aktas taikomas viešojo ar privataus sektoriaus kyšininkavimui, ir 

Jungtinėje Karalystėje, ir užsienyje. Nuobaudos apima daugiausiai 10 metų įkalinimo 

bausmę, neribotas baudas, pajamų konfiskavimą, nušalinimą nuo viešojo sektoriaus 

kontraktų sudarymo ar direktoriaus pareigų. Nusižengimas daugiausiai taikomas JK 

bendrovių direktoriams ir vyresniesiems valdytojams. 

 

Sąvokos: 
Komercinės organizacijos apima JK bendroves ir JK bendrijas, kurios vykdo verslą bet 

kur, arba užsienio bendroves ir užsienio bendrijas, kurios vykdo savo veiklą JK.  

Susivieniję (Jungtiniai) asmenys yra asmenys, kurie vykdo paslaugas organizacijai, 

arba jos vardu, ir apima darbuotojus, agentus, konsultantus, subrangovus, dukterines 

kompanijas, bendros įmonės partnerius, kai kuriuos tiekėjus, bet ne tiekėją, kuris 

paprasčiausiai parduoda prekes organizacijai.  

Kyšininkavimas yra siūlymas, žadėjimas, ar davimas kitiems, arba reikalavimas, gavimas 

arba sutikimas priimti iš kitų, finansinę ar kitokią naudą tam, kad būtų netinkamai atlikta 

svarbi funkcija ar veikla.  

Svarbios funkcijos ar veiklos apima visas viešo pobūdžio funkcijas, visas veiklas 

susijusias su verslu, bet kokia veiklą, atliktą asmens įdarbinimo metu, ir bet kokią veiklą, 

atliktą asmenų organizacijos arba jos vardu.  

Netinkamas atlikimas gali būti apibendrintas kaip veikla, kuri sugriauna lūkesčius, kad 

asmuo veiks sąžiningai, nešališkai arba atitinkamai pagal atsakingą postą.  

 

Teisės Aktas dėl Kyšininkavimo (2010 m.) bus taikomas visiems Bendrovės 

darbuotojams, nepaisant jų nuolatinės gyvenamosios vietos, nekreipiant dėmesio, 

kas atliko pervedimus Jungtinėje Karalystėje, ar su JK bendrove, ar su ūkine 

bendrija. 

 

Draudžiama:  

• Priimti arba reikalauti bet kokio finansinio ar kitokio atlyginimo iš bet kokio 

asmens, arba jam siūlyti už tam tikros paslaugos suteikimą, arba už netinkamą 

svarbios funkcijos ar veiklos atlikimą. 

•  Priimti iš tiekėjų ir/arba klientų arba jiems siūlyti dovanų, tokių kaip vynas, 

laikrodžiai, saldainiai, ar pinigai.  
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• Priimti iš tiekėjų ir/arba klientų kvietimus, arba kviesti juos pavalgyti, eiti į teatrą/ 

muzikos/ sporto renginius, pasiūlymo arba kontraktinių derybų metu. 
∗

 

• Siūlyti tiekėjams arba klientams, arba priimti iš jų papildomas svetingumo 

dovanas įprastos verslo eigos metu (pvz., atostogas, trumpas pertraukas, užsienio 

keliones), arba kurios yra neproporcingos vykdomo verslo pobūdžiui. 

 

Leidžiama: 

• Kuklūs, racionalūs ir nedažni svetingumo pasiūlymai gali būti priimami verslo 

santykiuose, tačiau darbuotojai turėtų pranešti savo atsakingajam vadovui apie 

visus gautus svetingumo pasiūlymus ir pasikonsultuoti su juo prieš dovanojant bet 

kokias svetingumo dovanas.
∗

 

• Patvirtintos Bendrovės rinkodaros dovanos už racionalią kainą gali būti 

Darbuotojų dovanojamos klientams, pritariant jų atsakingajam valdytojui.
∗

 

                                                 
∗

 Kilus abejonių, darbuotojai turėtų pasikonsultuoti su savo atsakinguoju valdytoju 

prieš priimant ar pažadant kokią nors dovaną ar svetingumo pasiūlymą. Verslo 

skyriaus vadovai gali patarti, kiek mažiausiai ir kiek daugiausiai gali kainuoti dovanos. 
 

 

 


