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Aby ustanowić NiezaleŜną Komisję Przeciw Korupcji i uregulować sprawy z tym
związane.
[15 lutego 1974 r.]
(Pierwotnie 7 z 1974 r.)

Artykuł 1 – Tytuł skrócony

Niniejsze Rozporządzenie moŜna cytować jako Rozporządzenie w sprawie NiezaleŜnej
Komisji Przeciw Korupcji.

Artykuł 2 – Wykładnia

W niniejszym Rozporządzeniu, o ile kontekst nie wymaga inaczej„Komisja” oznacza NiezaleŜną Komisję Przeciw Korupcji ustanowioną zgodnie
z artykułem 3;
„Komisarz” oznacza Komisarza NiezaleŜnej Komisji Przeciw Korupcji wyznaczonego
zgodnie z Ustawą zasadniczą i obejmuje równieŜ Zastępcę Komisarza wyznaczonego
zgodnie z art. 6; (Zastąpiono 1 z 2003 r., art. 3)
„funkcjonariusz” oznacza funkcjonariusza Komisji wyznaczonego zgodnie z art. 8;
„funkcjonariusz mianowany” oznacza(a) osobę sprawującą urząd za wynagrodzeniem, stale lub tymczasowo, w rządzie;
oraz
(b) następujące osoby, z wyjątkiem osób wymienionych w ustępie (a)(i) urzędnika rządowego wysokiego szczebla, powołanego zgodnie
z Ustawą zasadniczą;
(ii) organ ds. pienięŜnych powołany zgodnie z artykułem 5A
Rozporządzenia o Funduszu Wymiany (Rozdział 66) oraz wszelkie
osoby mianowane zgodnie z ustępem 5A(3) tego Rozporządzenia ;
(iii) Przewodniczącego Komisji ds. SłuŜby Publicznej;
(iv) dowolnego członka Komisji;
(v) urzędników wymiaru sprawiedliwości sprawujących funkcje
określone w Załączniku 1 do Rozporządzenia o Komisji ds. Zaleceń dla
Urzędników Wymiaru Sprawiedliwości (Rozdział 92) oraz urzędników
wymiaru sprawiedliwości powołanych przez Ministra Sprawiedliwości,
a takŜe urzędników wymiaru sprawiedliwości (Dodano 14 z 2003 r., art.
19);
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„organ administracji publicznej” ma znaczenie określone w artykule 2 Rozporządzenia
o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201); (Zastąpiono 51 z 1987 r., art. 2)
„urzędnik publiczny” ma znaczenie określone w artykule 2 Rozporządzenia
o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201); (Zastąpiono 51 z 1987 r., art. 2)
„Zarządzenie w sprawie SłuŜby Publicznej (Administracji)” oznacza(a) zarządzenie w sprawie SłuŜby Publicznej (Administracji) z 1997 r. (Zarządzenie
Wykonawcze nr 1 z 1997 r.);
(b) regulamin SłuŜby Publicznej (Dyscyplinarny) zgodny z art. 21 niniejszego
Zarządzenia (opublikowany wraz z Zarządzeniem jako S.S. nr 5 do Dziennika nr
2.1997 r.);
oraz
(c) wszelkie inne regulaminy lub wytyczne udzielone na mocy tego Zarządzenia
z późn. zm. (Dodano 1 z 2003 r., art. 3) (Poprawiono 14 z 2003 r., art. 19)

Artykuł 3 – Ustanowienie Komisji
Niniejszym ustanawia się NiezaleŜną Komisję Przeciw Korupcji, która składa się
z Komisarza, jego Zastępcy oraz innych wyznaczonych funkcjonariuszy.

Artykuł 4 – Utrzymanie Komisji
Wydatki Komisji finansuje się z budŜetu państwa. (Zmieniono 51 z 1987 r., art. 3)

Artykuł 5 – Urząd Komisarza

(1) Komisarz, zgodnie z poleceniami i pod kontrolą Szefa Naczelnego, odpowiada za
kierowanie i administrowanie Komisją. (Zastąpiono 1 z 2003 r., art. 3)
(2) Komisarz nie wykonuje poleceń ani nie podlega kontroli osoby innej niŜ Szef
Naczelny.
(3) Komisarz sprawuje swoją funkcję na zasadach ustalonych przez Szefa Naczelnego.
(4) Funkcji Komisarza nie moŜna łączyć z obowiązkami innego urzędnika mianowanego
(Zmieniono 14 z 2003 r., art. 20) (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)

Artykuł 6 –Wyznaczenie Zastępcy Komisarza

Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
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Szef Naczelny moŜe wyznaczyć Zastępcę Komisarza na zasadach i warunkach przez
niego ustalonych. (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)

Artykuł 7 – Osoba Pełniąca Obowiązki Komisarza
Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) W przypadku zwolnienia stanowiska Komisarza lub niemoŜności sprawowania przez
niego funkcji, obowiązki Komisarza pełni jego Zastępca, o ile Szef Naczelny nie
postanowi inaczej.
(2) W przypadku niemoŜności sprawowania funkcji zarówno przez Komisarza, jak i jego
Zastępcę, Szef Naczelny moŜe powierzyć pełnienie obowiązków Komisarza innej osobie,
na czas jego nieobecności. (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)

Artykuł 8 – Mianowanie funkcjonariuszy
Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) Komisarz moŜe wyznaczyć funkcjonariuszy, w zakresie, w jakim Szef Naczelny uzna
za niezbędne do wykonywania obowiązków Komisarza, zgodnie z niniejszym
Rozporządzeniem. (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
(2)
(a) z zastrzeŜeniem litery (b), Komisarz moŜe, jeŜeli uzyska pewność, Ŝe leŜy to
w interesie Komisji, odwołać funkcjonariusza z pełnionej funkcji, po zasięgnięciu
opinii Komitetu Doradczego ds. Korupcji;
(b) przed odwołaniem urzędnika, zgodnie z niniejszym ustępem(i) Komisarz powiadomi na piśmie funkcjonariusza, którego odwołanie
dotyczy, o rozwaŜanym odwołaniu i jego przyczynach; oraz
(ii) w powiadomieniu wskazuje się okres nie mniejszy niŜ 7 dni,
w którym funkcjonariusz ma prawo złoŜyć Komisarzowi pisemne
oświadczenie dotyczące przyczyn odwołania i powodów, dla których nie
powinien zostać odwołany (lub obu tych kwestii);
(c) w przypadku odwołania funkcjonariusza, zgodnie z niniejszym artykułem(i) Komisarz powiadomi funkcjonariusza o odwołaniu na piśmie; oraz
(ii) funkcjonariusz moŜe, w terminie 21 dni od daty powiadomienia,
dokonanego zgodnie z literą (i), złoŜyć odwołanie do Szefa Naczelnego;
(Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
(d) rozpatrując odwołanie, o którym mowa w literze (c), Szef Naczelny moŜe
rozpatrzeć pozytywnie lub odrzucić odwołanie; (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
(e) w przypadku odwołania urzędnika, zgodnie z ustępem (2)(a), ma ono skutek
natychmiastowy, jeŜeli jednak w wyniku złoŜenia odwołania, o którym mowa
w ustępie (c)(ii), odwołanie zostanie wycofane, funkcjonariusz zostaje przywrócony
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do pełnienia obowiązków, z zachowaniem pełnych praw; (Zastąpiono 48 z 1996 r.,
art. 19)
(3) Warunki zatrudnienia funkcjonariuszy zatwierdza Szef Naczelny, który moŜe zmienić
warunki określone w ustępie (4). (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
(4) Z zastrzeŜeniem niniejszego artykułu oraz artykułu 11(2) Komisarz i funkcjonariusze
są zatrudniani zgodnie z Zarządzeniem w sprawie (Administracji) SłuŜby Publicznej,
przepisów rządowych i administracyjnych mających zastosowanie do funkcjonariuszy
publicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy Zarządzenie to i przepisy podlegają zmianie
na mocy stałych nakazów wprowadzonych zgodnie z artykułem 11(2). (Zmieniono 1
z 2003 r., art. 3)

Artykuł 9 – Legitymacja słuŜbowa

Komisarz moŜe wydać wybranym urzędnikom legitymację słuŜbową, która stanowić
będzie dowód prima facie powołania danego funkcjonariusza.

Artykuł 10 – Uprawnienia do aresztowania
(1) Funkcjonariusz upowaŜniony w tym zakresie przez Komisarza, moŜe bez nakazu
aresztować osobę, jeŜeli powziął uzasadnione podejrzenie, Ŝe osoba ta jest winna
popełnienia
przestępstwa
podlegającego
niniejszemu
Rozporządzeniu
lub
Rozporządzeniu o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201) bądź Rozporządzeniu
o wyborach (oraz zachowaniach korupcyjnych i niezgodnych z prawem) (Rozdział 554)
lub, gdy osoba ta jest urzędnikiem mianowanym, winna jest popełnienia przestępstwa
szantaŜu wskutek przekroczenia uprawnień. (Zmieniono 27 z 1980 r., art. 2; 10 z 2000 r.,
art. 47; 14 z 2003 r., art. 21)
(2) W przypadku gdy w trakcie prowadzonego przez Komisję dochodzenia w sprawie
o podejrzenie popełnienia przestępstwa podlegającego Rozporządzeniu o Zapobieganiu
Korupcji (Rozdział 201) bądź Rozporządzeniu o wyborach (oraz o korupcyjnych
i niezgodnych z prawem zachowaniach) (Rozdział 554) ujawnione zostanie inne
przestępstwo, funkcjonariusz moŜe bez nakazu aresztować osobę, jeŜeli powziął
uzasadnione podejrzenie, Ŝe osoba ta popełniła przestępstwo oraz- (Zmieniono 16 z 1991
r., art. 2; 10 z 2000 r., art. 47)
(a) powziął uzasadnione podejrzenie, Ŝe ujawnione, inne przestępstwo było –
pośrednio lub bezpośrednio – związane z przestępstwem, lub jego popełnienie było
ułatwione przez przestępstwo, o popełnienie którego osoba ta jest podejrzana,
podlegające Rozporządzeniu o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201) bądź
Rozporządzeniu o wyborach (oraz o korupcyjnych i niezgodnych z prawem
zachowaniach) (Rozdział 554), w zaleŜności od przypadku; lub (Zmieniono 16
z 1991 r., art. 2; 10 z 2000 r., art. 47)
(b) to drugie przestępstwo jest jednym z przestępstw opisanych dla celów
niniejszego ustępu w ustępie (5).
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(3) KaŜdy taki funkcjonariusz moŜe(a) uŜyć siły współmiernej w danych okolicznościach, do dokonania aresztowania
zgodnie z ustępem (1) lub (2); oraz (Zmieniono 18 z 1976 r., art. 2)
(b) w celu dokonania aresztowania wejść do miejsca lub pomieszczenia i przeszukać
je, jeŜeli istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe w miejscu lub pomieszczeniu znajduje
się osoba, którą naleŜy aresztować.
(4) Funkcjonariusz moŜe wejść do miejsca lub pomieszczenia zgodnie z ustępem (3),
wyłącznie pod warunkiem, Ŝe przed wejściem poinformował, Ŝe jest funkcjonariuszem,
podał cel wejścia i okazał legitymację słuŜbową wszystkim zainteresowanym, przy czym
z zastrzeŜeniem powyŜszego zapisu funkcjonariusz moŜe wejść do miejsca lub
pomieszczenia przy uŜyciu siły, jeśli to konieczne.
(5) Dla celów ustępu (2), wymienia się następujące rodzaje przestępstw(a) mataczenie w toku postępowania;
(aa) kradzieŜ, zgodnie z artykułem 9 Rozporządzenia o kradzieŜy (Rozdział 210);
(Dodano 27 z 1980 r., art. 2)
(b) szantaŜ, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia o kradzieŜy (Rozdział 210);
(ba) oszustwo, zgodnie z artykułem 16A Rozporządzenia o kradzieŜy (Rozdział
210); (Dodano 45 z 1999 r., art. 5)
(c) pozyskanie majątku w wyniku oszustwa, zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia
o kradzieŜy (Rozdział 210);
(d) pozyskanie korzyści pienięŜnej w wyniku oszustwa, zgodnie z artykułem 18
Rozporządzenia o kradzieŜy (Rozdział 210);
(da) pozyskanie usług w wyniku oszustwa, zgodnie z artykułem 18A
Rozporządzenia o kradzieŜy (Rozdział 210); (Dodano 51 z 1987 r., art. 4)
(db) uniknięcie odpowiedzialności w wyniku oszustwa, zgodnie z artykułem 18B
Rozporządzenia o kradzieŜy (Rozdział 210); (Dodano 51 z 1987 r., art. 4)
(dc) ucieczka bez zapłaty, zgodnie z artykułem 18C Rozporządzenia o kradzieŜy
(Rozdział 210); (Dodano 51 z 1987 r., art. 4)
(dd) sfałszowanie zapisu w rejestrze, zgodnie z artykułem 18D Rozporządzenia
o kradzieŜy (Rozdział 210); (Dodano 51 z 1987 r., art. 4)
(de) fałszowanie księgowości zgodnie z art. 19 Rozporządzenia o kradzieŜy
(Rozdział 210); (Dodano 27 z 1980 r., art. 2, Zmieniono 51 z 1987 r., art. 4.)
(e) pomoc sprawcy zgodnie z artykułem 90 Rozporządzenia w sprawie postępowania
karnego (Rozdział 221);
(ea) przestępstwo podlegające obowiązującym przepisom Rozporządzenia w sprawie
Komisji ds. Wyborów (Rozdział 541); (Zastąpiono 134 z 1997 r., art. 85)
(f) zmowa w celu sprzeniewierzenia i zmowa w celu popełnienia przestępstw,
o których mowa w literach (a), (aa), (b), (ba), (c), (d), (da), (db), (dc), (dd), (de), (e)
lub (ea); (Zastąpiono 27 z 1980 r., art. 2. Zmieniono 51 z 1987 r., art. 4; 16 z 1991 r.,
art. 2; 45 z 1999 r., art. 5)
(g) usiłowanie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w literach (a), (aa), (b),
(ba), (c), (d), (da), (db), (dc), (dd), (de), (e) lub (ea), lub współudział, pomocnictwo
bądź podŜeganie do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w przywołanych
literach. (Zastąpiono 27 z 1980 r., art. 2. Zmieniono 51 z 1987 r., art. 4; 16 z 1991 r.,
art. 2; 45 z 1999 r., art. 5) (Zastąpiono 14 z 1976 r., art. 2)
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Artykuł 10A – Postępowanie po aresztowaniu

Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) Osoba aresztowana zgodnie z art. 10(a) moŜe zostać bezzwłocznie doprowadzona na komisariat policji i potraktowana
zgodnie z Rozporządzeniem o Policji (Rozdział 232); lub
(b) moŜe zostać doprowadzona do siedziby Komisji.
(2) Osoba aresztowana zgodnie z art. 10, doprowadzona do siedziby Komisji, moŜe(a) zostać zatrzymana, jeŜeli funkcjonariusz rangi Starszego Funkcjonariusza (Senior
Officer) Komisji Przeciw Korupcji, bądź funkcjonariusz wyŜszego szczebla uzna, Ŝe
jest to konieczne dla dobra śledztwa;
(b) zostać zwolniona z aresztu(i) po wpłaceniu przez nią zasadnej kwoty pienięŜnej ustalonej przez
funkcjonariusza rangi Starszego Funkcjonariusza (Senior Officer)
Komisji Przeciw Korupcji, bądź funkcjonariusza wyŜszego szczebla; lub
(ii) po złoŜeniu przez nią poręczenia w formie ustalonej przez
funkcjonariusza rangi Starszego Funkcjonariusza (Senior Officer)
Komisji Przeciw Korupcji, bądź funkcjonariusza wyŜszego szczebla; lub
(iii) po złoŜeniu takiej kwoty pienięŜnej i udzieleniu poręczenia przez
poręczyciela.
(3) Osoba, która złoŜyła kaucję w celu, o którym mowa w ustępie (2), i została następnie
zwolniona z aresztu, musi(a) stawiać się w siedzibie Komisji w terminach określonych przez funkcjonariusza
rangi Starszego Funkcjonariusza (Senior Officer) Komisji Przeciw Korupcji, bądź
funkcjonariusza wyŜszego szczebla; lub (Zmieniono 48 z 1996 r., art. 20)
(b) stawić się w sądzie pokoju w terminie ustalonym przez funkcjonariusza rangi
Starszego Funkcjonariusza (Senior Officer) Komisji Przeciw Korupcji, bądź
funkcjonariusza wyŜszego szczebla.
(3A) Osoba zwolniona z aresztu zgodnie z ustępem (3), która(a) stawi się w siedzibie Komisji w ustalonym terminie; oraz
(b) poinformuje funkcjonariusza rangi Starszego Funkcjonariusza (Senior Officer)
Komisji Przeciw Korupcji, bądź funkcjonariusza wyŜszego szczebla, Ŝe nie zamierza
pojawić się tam ponownie bez względu na to, czy termin został ustalony, czy nie,
otrzyma zwrot kaucji wpłaconej zgodnie z ustępem (2) i nie obowiązuje jej Ŝadne
poręczenie złoŜone przez poręczyciela w związku z powyŜszym. (Dodano 48 z 1996
r., art. 20)
(4) Poręczenia, o którym mowa w ustępie (2), udziela się pod warunkiem, Ŝe(a) osoba będzie się stawiać w siedzibie Komisji w terminach określonych przez
funkcjonariusza rangi Starszego Funkcjonariusza (Senior Officer) Komisji Przeciw
Korupcji, bądź funkcjonariusza wyŜszego szczebla; lub
(b) osoba stawi się w sądzie pokoju w ustalonym miejscu i czasie.
(5) JeŜeli osoba nie stawi się w siedzibie Komisji lub w sądzie pokoju zgodnie z ustępem
(3) lub warunkami poręczenia, o którym mowa w ustępie (2), kaucja przepadnie lub
poręczenie zostanie wykorzystane przez sąd pokoju na wniosek Komisji.
(6) Osoba zatrzymana w siedzibie Komisji zgodnie z ustępem (2)(a) zostanie
doprowadzona przed sąd pokoju w najszybszym moŜliwym terminie, i w kaŜdym
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przypadku nie później niŜ w ciągu 48 godzin od aresztowania, o ile nie zostanie
zwolniona wcześniej zgodnie z ustępem (2) (b) lub w inny sposób.
(7)
(a) osoba zatrzymana w siedzibie Komisji zgodnie z ustępem (2)(a) moŜe – pod
eskortą funkcjonariusza – zostać przewieziona do innego miejsca lub z innego
miejsca, jeŜeli funkcjonariusz rangi Starszego Funkcjonariusza Senior Officer)
Komisji Przeciw Korupcji, bądź funkcjonariusz wyŜszego szczebla uzna to za
stosowne.
(b) uznaje się, Ŝe osoba przewoŜona pod eskortą funkcjonariusza z miejsca lub do
miejsca, o którym mowa powyŜej w literze (a), przebywa zgodnie z przepisami
prawa) w areszcie.
(8) Szef Naczelny moŜe w drodze zarządzenia ustalić takie warunki, jakie uzna za
konieczne w odniesieniu do traktowania osób zatrzymanych w siedzibie Komisji zgodnie
z ustępem (2)(a) lub nakazem sądu pokoju zgodnie z art. 20(3) lub 79(1) Rozporządzenia
o Sądach Pokoju (Rozdział 227). (Zmieniono 51 z 1987 r., art. 5; 1 z 2003 r., art. 3)
(Dodano 14 z 1976 r., art. 2. Zmieniono 27 z 1980 r., art.3)

Artykuł 10 AA – Aresztowanie osoby zwolnionej za kaucją

(1) Funkcjonariusz upowaŜniony w tym zakresie przez Komisarza moŜe aresztować bez
nakazu osobę zwolnioną z aresztu zgodnie z artykułem 10A(2) lub w inny sposób
zwolnioną za kaucją zgodnie z artykułem 10, bądź która stawi się na wezwanie
w związku z przestępstwem, o którym mowa w niniejszym artykule,(a) jeŜeli funkcjonariusz poweźmie uzasadnione podejrzenie, Ŝe złamano
którykolwiek z warunków zwolnienia takiej osoby; lub
(b) po uzyskaniu pisemnego powiadomienia od poręczyciela, Ŝe w opinii
poręczyciela osoba taka zamierza naruszyć warunki i nie stawić się w wymaganym
miejscu i czasie, w związku z czym poręczyciel pragnie zostać zwolniony ze
swojego zobowiązania. (Zmieniono 56 z 1994 r., art. 10)
(2) Osoba aresztowana zgodnie z ustępem (1), zostanie – w terminie 24 godzin od
aresztowania lub w najkrótszym moŜliwym terminie po upływie tego okresu –
doprowadzona do sądu pokoju, z wyjątkiem przypadku, gdy została aresztowana
w okresie 24 godzin bezpośrednio poprzedzającym sytuację, w której ma się ona stawić
we właściwym sądzie w związku z warunkami zwolnienia zgodnie z artykułem 10A(2)
lub zwolnienia za kaucją, w którym to przypadku osoba ta zostanie doprowadzona do
właściwego sądu.
(3) JeŜeli sąd, przed który doprowadzono osobę zgodnie z ustępem (2), uzna, Ŝe
naruszono którykolwiek z warunków zwolnienia (w tym zwolnienia za kaucją) lub
zachodzi takie prawdopodobieństwo, sąd moŜe(a) zatrzymać tę osobę w areszcie; lub
(b) zwolnić ją za kaucją na takich samych lub innych warunkach, które sąd uzna za
stosowne, jednak jeŜeli sąd uzna, Ŝe nie naruszono warunków zwolnienia, zwolnić ją
za kaucją na takich samych warunkach.
(4) śaden zapis niniejszego artykułu nie narusza ani nie wpływa na uprawnienia do
aresztowania zawarte w artykule 9K Rozporządzenia o postępowaniu karnym (Rozdział
221). (Zmieniono 56 z 1994 r., art. 10) (Dodano 51 z 1987 r., art. 6) [cf. 1967 c. 80 art. 23
U.K.
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Artykuł 10B – Nakaz przeszukania

Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 17(1) Rozporządzenia o Zapobieganiu
Korupcji (Rozdział 201), jeŜeli sąd pokoju na podstawie informacji udzielonej pod
przysięgą uzyska wiedzę, Ŝe istnieje powód, aby wierzyć, Ŝe w miejscu lub
w pomieszczeniu moŜe znajdować się coś, co stanowi lub zawiera dowód popełnienia
któregokolwiek z przestępstw, określonych w artykule 10, sąd moŜe w nakazie
skierowanym do funkcjonariusza upowaŜnić funkcjonariusza i funkcjonariuszy go
wspomagających do wejścia do takiego miejsca lub pomieszczenia i przeszukania go.
(Dodano 14 z 1976 r., art. 2. Zmieniono 48 z 1996 r., art. 21)

Artykuł 10C – Uprawnienia do przeszukania i zatrzymania
(1) Funkcjonariusz upowaŜniony w tym zakresie przez Komisarza, moŜe(a) przeszukać osobę, jeŜeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, Ŝe osoba ta jest
winna popełnienia przestępstwa, o którym mowa w artykule 10;
(b) przeszukać pomieszczenie lub miejsce, w którym aresztowano osobę zgodnie
z artykułem 10, bądź pomieszczenie lub miejsce, w którym miała być
aresztowana osoba, która uniknęła aresztowania zgodnie z artykułem 10, pod
kątem dowodów przestępstw, o których mowa w niniejszym artykule;
(c) zatrzymać wszystko, co w opinii urzędnika stanowi bądź zawiera dowód
przestępstwa, o którym mowa w artykule 10;
(d) (Uchylono 45 z 1992 r., art. 2) (1A) (Uchylono 45 z 1992 r., art. 2)
(2) Przeszukania osoby zgodnie z ustępem (1) moŜe dokonać wyłącznie osoba tej samej
płci.
(3) Uprawnienia przyznane w ustępie (1) nie naruszają uprawnień przyznanych
funkcjonariuszowi zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia o Zapobieganiu Korupcji
(Rozdział 201) lub nakazu wydanego na jego podstawie. (Dodano 14 z 1976 r., art. 2)

Artykuł 10D – Uprawnienia do pobierania odcisków palców i fotografowania

(1) W przypadku gdy osoba została aresztowana zgodnie z artykułem 10 lub dostała
wezwanie zgodnie z artykułem 8(2) Rozporządzenia o Sądach Pokoju (Rozdział 227)
w związku z przestępstwem z artykułu 10, funkcjonariusz moŜe osobiście wykonać lub
zlecić, aby pod jego nadzorem wykonano fotografie, pobrano odciski palców oraz
zmierzono i zwaŜono taką osobę. (Zmieniono 48 z 1996 r., art. 22)
(2) Komisarz nie moŜe zachować danych identyfikacyjnych osoby zatrzymanej zgodnie
z ustępem (1), jeŜeli(a) zapadła decyzja, Ŝe osobie tej nie zostaną postawione Ŝadne zarzuty; lub
(b) osoba została oskarŜona o popełnienie przestępstwa z artykułu 10, lecz
uwolniona od tego zarzutu przez sąd przed skazaniem bądź uniewinniona (w tym
w wyniku apelacji), dane identyfikacyjne wraz z negatywami oraz ich kopiami
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naleŜy zniszczyć w najkrótszym moŜliwym terminie lub zwrócić osobie na jej
Ŝyczenie.
(3) Bez względu na postanowienia ustępu (2) Komisarz moŜe zachować dane
identyfikacyjne osoby, która została uprzednio skazana za popełnienie któregokolwiek
z przestępstw z artykułu 10.
(4) W niniejszym artykule - „dane identyfikacyjne” w odniesieniu do osoby oznaczają
fotografie, odciski palców oraz wagę i wzrost tej osoby; „przestępstwo z artykułu 10”
oznacza dowolne przestępstwo, za popełnienie którego osoba moŜe zostać aresztowana
zgodnie z artykułem 10. (Zastąpiono 21 z 1991 r., art. 2)

Artykuł 10E – Pobieranie próbek o charakterze nieosobistym

(1) W toku dochodzenia w sprawie o popełnienie przestępstwa lub o podejrzenia
popełnienia przestępstwa, próbkę o charakterze nieosobistym moŜna pobrać od osoby za
jej zgodą lub bez, w celu przeprowadzenia analizy sądowej wyłącznie jeśli(a) w stosunku do danej osoby prowadzone jest postępowanie i została zatrzymana
zgodnie z artykułem 10A; oraz
(b) pobranie takiej próbki zatwierdzi funkcjonariusz rangi Starszego
Funkcjonariusza (Senior Officer) Komisji Przeciw Korupcji, bądź funkcjonariusz
wyŜszego szczebla („funkcjonariusz zatwierdzający”).
(2) Funkcjonariusz zatwierdzający moŜe wydać upowaŜnienie wymagane zgodnie
z ustępem (1) (b), jeŜeli ma uzasadnione podstawy, aby(a) podejrzewać, Ŝe osoba, od której zamierza się pobrać próbkę o charakterze
nieosobistym, popełniła powaŜne przestępstwo zagroŜone karą aresztu; oraz
(b) zakładać, Ŝe próbka rozstrzygnie, czy osoba popełniła przestępstwo, czy nie.
(3) Funkcjonariusz zatwierdzający(a) z zastrzeŜeniem litery (b), musi udzielić upowaŜnienia zgodnego z ustępem (2)
na piśmie;
(b) jeŜeli zachowanie zgodności z literą (a) nie jest praktycznie moŜliwe, moŜe
udzielić upowaŜnienia ustnie, a następnie potwierdzić je na piśmie w jak
najszybszym moŜliwym terminie.
(4) W przypadku gdy upowaŜnienia udzielono zgodnie z ustępem (2), przed pobraniem
próbki o charakterze nieosobistym funkcjonariusz powinien poinformować osobę, od
której próbka jest pobierana(a) o charakterze przestępstwa, o popełnienie którego osoba jest podejrzana;
(b) Ŝe istnieją uzasadnione podstawy, aby zakładać, Ŝe próbka rozstrzygnie, czy
osoba popełniła przestępstwo, czy nie;
(c) o tym, Ŝe pobranie próbki zostało zatwierdzone;
(d) Ŝe osoba ma prawo nie wyrazić zgody na pobranie próbki;
(e) Ŝe jeŜeli osoba nie wyrazi zgody na pobranie próbki, próbka zostanie pobrana
przy uŜyciu zasadnej siły, jeśli będzie to konieczne;
(f) Ŝe próbka zostanie poddana analizie, a uzyskane w jej wyniku informacje mogą
zapewnić dowody do wykorzystania w postępowaniu karnym w sprawie
o popełnienie danego przestępstwa lub innego przestępstwa, w związku z którym
osoba moŜe zostać aresztowana zgodnie z artykułem 10;
(g) Ŝe moŜe zwrócić się do funkcjonariusza z wnioskiem o udostępnienie informacji
uzyskanych w wyniku analizy próbki; oraz
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(h) Ŝe jeŜeli zostanie skazana za popełnienie powaŜnego przestępstwa zagroŜonego
karą aresztu, wszelkie informacje dotyczące DNA uzyskane w wyniku analizy
próbki mogą być stale przechowywane w bazie danych DNA prowadzonej zgodnie
z artykułem 59G(1) Rozporządzenia o Policji (Rozdział 232) oraz uŜyte w celach
określonych w ustępie (2) tego artykułu.
(5) Osoba, od której pobrano próbkę o charakterze nieosobistym zgodnie z ustępem (1),
ma prawo dostępu do informacji uzyskanych w wyniku analizy próbki.
(6) Zgoda na pobranie próbki o charakterze nieosobistym zgodnie z niniejszym
artykułem musi zostać udzielona na piśmie oraz podpisana przez osobę jej udzielającą.
(7) Próbkę o charakterze nieosobistym moŜe pobrać od osoby wyłącznie(a) lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu; lub
(b) odpowiednio przeszkolony urzędnik lub funkcjonariusz publiczny pracujący
w Laboratorium Rządowym.
(8) Funkcjonariusz, jeŜeli to konieczne, moŜe uŜyć siły w celu pobrania od osoby próbki
o charakterze nieosobistym, bądź asystowania przy takim pobraniu zgodnie z niniejszym
artykułem.
(9) W niniejszym artykule oraz artykułach 10F i 10G –
„DNA” oznacza kwas dezoksyrybonukleinowy;
„informacja DNA” oznacza informację genetyczną uzyskaną z badania w ramach analizy
sądowej DNA próbki o charakterze osobistym lub nieosobistym;
„próbka o charakterze osobistym” oznacza(a) próbkę krwi, nasienia lub innego płynu tkankowego, moczu lub owłosienia
innego niŜ włosy;
(b) odcisk dentystyczny;
(c) wymaz pobrany z intymnych części ciała osoby lub otworów innych niŜ usta;
„próbka o charakterze nieosobistym” oznacza(a) próbkę włosów;
(b) próbkę pobraną z paznokcia lub spod paznokcia;
(c wymaz pobrany z części ciała innej niŜ intymna lub z ust danej osoby;
(d) ślinę;
(e) odcisk części ciała osoby innej niŜ(i) część intymna;
(ii) twarz; lub
(iii) dane identyfikacyjne opisane w artykule 59(6) Rozporządzenia
o Policji (Rozdział 232);
„część intymna” w odniesieniu do części ciała osoby oznacza strefę genitalną oraz
analną, w tym piersi kobiece;
„powaŜne przestępstwo zagroŜone karą aresztu” oznacza przestępstwo, zagroŜone karą
aresztu, zgodnie z artykułem 10 i przestępstwo zagroŜone na mocy dowolnego prawa
karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy niŜ 7 lat. (Dodano 68 z 2000 r., art. 4)

Artykuł 10F – Ograniczenia w wykorzystywaniu próbek i wyników analizy sądowej

(1) Bez szkody dla ustępu (4) Ŝadna osoba nie moŜe uzyskać dostępu do próbek
o charakterze nieosobistym pobranych zgodnie z artykułem 10E, dysponować nimi lub
uŜywać ich, chyba Ŝe w celu-
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(a) przeprowadzenia analizy sądowej w trakcie dochodzenia w sprawie o popełnienie
przestępstwa zagroŜonego karą aresztu zgodnie z artykułem 10; lub
(b) postępowania prowadzonego w związku z takim przestępstwem.
(2) Bez szkody dla ustępu (4) Ŝadna osoba nie moŜe uzyskać dostępu do wyników
analizy sądowej próbek o charakterze nieosobistym pobranych zgodnie z artykułem 10E,
ujawnić ich ani ich uŜywać, chyba Ŝe(a) w celu(i) przeprowadzenia analizy porównawczej oraz dokonania interpretacji
w trakcie dochodzenia w sprawie o popełnienie przestępstwa
zagroŜonego karą aresztu zgodnie z artykułem 10; lub
(ii) postępowania prowadzonego w związku z takim przestępstwem; lub
(iii) ujawnienia wyników osobie, której dotyczą; lub
(b) przewidzianym w artykułach 59G(1) i (2) Rozporządzenia o Policji (Rozdział
232), w przypadku gdy wyniki są wynikami badania DNA w ramach analizy
sądowej.
(3) Ktokolwiek narusza ustęp (1) lub (2) popełnia przestępstwo i podlega karze grzywny
na poziomie 4 i karze 6 miesięcy pozbawienia wolności.
(4) NiezaleŜnie od tego, czy próbka o charakterze nieosobistym pobrana zgodnie
z artykułem 10E lub wyniki analizy sądowej próbki zostały zniszczone zgodnie
z artykułem 10G, nikt nie moŜe wykorzystać próbki ani wyników w Ŝadnym
postępowaniu w sprawie o popełnienie przestępstwa zagroŜonego karą aresztu zgodnie
z artykułem 10(a) po odstąpieniu od oskarŜenia o popełnienie przestępstwa zagroŜonego karą
aresztu z artykułu 10 osoby, od której pobrano próbkę;
(b) jeŜeli osoba została oskarŜona o popełnienie jednego lub wielu takich
przestępstw(i) zarzut bądź zarzuty, w zaleŜności od przypadku, zostały oddalone;
(ii) osoba została zwolniona przez sąd przed jej skazaniem za
popełnienie przestępstwa lub przestępstw, w zaleŜności od przypadku;
lub
(iii) osoba została uniewinniona w wyniku procesu lub apelacji,
w zaleŜności od tego, co nastąpi wcześniej. (Dodano 68 z 2000 r., art. 4)

Artykuł 10G – Pozbywanie się próbek i zapisów

(1) Komisarz podejmie zasadne środki, aby zapewnić, Ŝe
(a) próbka o charakterze nieosobistym pobrana zgodnie z artykułem 10E; oraz
(b) zapisy w zakresie, w jakim zawierają informacje o próbce i dane, które moŜna
zidentyfikować jako dane powiązane z osobą, od której pobrano próbkę,
przechowywane przez Komisarza lub w jego imieniu, są niszczone tak szybko, jak to
praktycznie moŜliwe(i) jeŜeli odstąpiono od oskarŜenia o popełnienie przestępstwa
zagroŜonego karą aresztu z artykułu 10, po upływie(A) z zastrzeŜeniem litery (B), 12 miesięcy od daty pobrania próbki
(„stosowny okres”); lub
(B) okresu lub okresów, które mogą być przedłuŜane zgodnie z ustępem
(2) („przedłuŜony okres”);

12

(ii) jeŜeli wniesiono oskarŜenie o popełnienie przestępstwa lub
przestępstw zagroŜonych karą aresztu z artykułu 10 w stosownym
okresie lub w przedłuŜonym okresie(A) zarzut bądź zarzuty, w zaleŜności od przypadku, zostały oddalone;
(B) osoba została zwolniona przez sąd przed jej skazaniem za
popełnienie przestępstwa lub przestępstw, w zaleŜności od przypadku;
lub
(C) osoba została uniewinniona w wyniku procesu lub apelacji,
w zaleŜności od tego, co nastąpi wcześniej.
(2) Funkcjonariusz rangi Zastępcy Dyrektora Komisji Antykorupcynej bądź
funkcjonariusz wyŜszego szczebla moŜe przedłuŜać stosowny okres kaŜdorazowo o nie
więcej niŜ 6 miesięcy, jeŜeli na podstawie zasadnych dowodów uzyska pewność, Ŝe
przechowywanie próbki i zapisów jest niezbędne do kontynuacji dochodzenia w sprawie
o popełnienie przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi pobrano próbkę.
(3) Ustęp (1) nie ma wpływu na informację DNA, przechowywaną juŜ stale w bazie
DNA zgodnie z artykułem 59G(1)(a), (b) lub (c) Rozporządzenia o Policji (Rozdział
232).
(4) Bez szkody dla zastosowania ustępów (1) i (2), jeŜeli(a) osoba, od której pobrano próbkę o charakterze nieosobistym zgodnie z artykułem
10E, została skazana za popełnienie przestępstwa lub przestępstw podlegających karze
aresztu zgodnie z artykułem 10; oraz
(b) nie postawiono tej osobie innych zarzutów(i) w związku z popełnieniem przestępstwa podlegającego karze aresztu
zgodnie z artykułem 10; oraz
(ii) które wskazują na konieczność przechowania próbki, Komisarz
podejmie uzasadnione środki, aby zapewnić, Ŝe przechowywana przez
niego lub w jego imieniu próbka zostanie zniszczona niezwłocznie po
zakończeniu postępowania (w tym procedury odwoławczej)
wynikającego ze skazania danej osoby. (Dodano 68 z 2000 r., art. 4)

Artykuł 11 – Stały nakaz
Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) Komisarz moŜe wydawać nakazy zwane stałymi nakazami Komisarza, mające na
celu(a) sprawowanie kontroli nad Komisją oraz kierowanie i administrowanie nią;
(b) dyscyplinowanie, szkolenie, przesunięcia kadrowe i awansowanie
funkcjonariuszy;
(c) określenie obowiązków funkcjonariuszy;
(d) uregulowanie kwestii finansowych Komisji;
(e) uregulowanie wszelkich innych kwestii, które jego zdaniem są niezbędne lub
wymagane do zapobieŜenia naduŜyciom stanowiska lub zaniedbaniu obowiązków
oraz zachowania uczciwości Komisji.
(2) Komisarz moŜe, bez potrzeby uzyskania uprzedniej zgody Szefa Naczelnego,
w drodze stałego nakazu zmodyfikować zastosowanie do urzędników przepisów
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Zarządzenia w sprawie (Administracji) SłuŜby Publicznej, rozporządzeń rządowych lub
przepisów administracyjnych mających zastosowanie zgodnie z artykułem 8(4).
(Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
(3) śaden stały nakaz Komisji nie moŜe pozostawać w niezgodzie z jakimkolwiek
postanowieniem niniejszego Rozporządzenia.

Artykuł 12 – Obowiązki Komisarza

Do obowiązków Komisarza, pełnionych w imieniu Szefa Naczelnego, naleŜy (Zmieniono
1 z 2003 r., art. 3) (a) przyjmowanie i rozpatrywanie zarzutów dotyczących domniemanych praktyk
korupcyjnych oraz badanie takich zarzutów w sposób, który Komisarz uzna za
praktycznie moŜliwy do wykonania;
(b) prowadzenie dochodzenia(i) w sprawie o domniemane popełnienie przestępstwa lub podejrzenie
popełnienia przestępstwa podlegającego niniejszemu Rozporządzeniu;
(ii) w sprawie o domniemane popełnienie przestępstwa lub podejrzenie
popełnienia przestępstwa podlegającego Rozporządzeniu o Zapobieganiu
Korupcji (Rozdział 201);
(iii) w sprawie o domniemane popełnienie przestępstwa lub podejrzenie
popełnienia przestępstwa podlegającego Rozporządzeniu o wyborach
(oraz o korupcyjnych i niezgodnych z prawem zachowaniach) (Rozdział
554); (Zmieniono 10 z 2000 r., art. 47)
(iv) w sprawie o domniemane popełnienie przestępstwa lub podejrzenie
popełnienia przestępstwa szantaŜu popełnionego przez funkcjonariusza
mianowanego lub wskutek przekroczenia uprawnień; (Zmieniono 14
z 2003 r., art. 22)
(v) w sprawie domniemanej zmowy lub podejrzenia zmowy w celu
popełnienia przestępstwa podlegającego Rozporządzeniu o Zapobieganiu
Korupcji (Rozdział 201);
(vi) w sprawie domniemanej zmowy lub podejrzenia zmowy w celu
popełnienia przestępstwa podlegającego Rozporządzeniu o wyborach
(oraz o korupcyjnych i niezgodnych z prawem zachowaniach) (Rozdział
554); (Zmieniono 10 z 2000 r., art. 47)
(vii) w sprawie domniemanej zmowy lub podejrzenia zmowy (2 i więcej
osób, w tym funkcjonariusza mianowanego) w celu popełnienia
przestępstwa
szantaŜu
lub
przekroczenia uprawnień
przez
funkcjonariusza mianowanego; (Zastąpiono 16 z 1991 r., art. 3.
Zmieniono 14 z 2003 r., art. 22)
(c) prowadzenie dochodzenia w sprawie zachowania funkcjonariusza mianowanego,
który – zdaniem Komisarza – jest związany z praktykami korupcyjnymi lub im
sprzyja, oraz zgłaszanie tego Szefowi Naczelnemu; (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3;
14 z 2003 r., art. 22)
(d) badanie praktyk i procedur w departamentach rządowych i organach
administracji publicznej w celu ułatwienia wykrycia praktyk korupcyjnych oraz
zapewnienia kontroli metod i procedur pracy, które – w opinii Komisarza – mogą
sprzyjać praktykom korupcyjnym;
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(e) instruowanie, doradzanie i pomaganie kaŜdej osobie, na jej prośbę, w kwestii
eliminacji praktyk korupcyjnych;
(f) doradzanie szefom departamentów rządowych lub organów administracji
publicznej w kwestii zmian, które naleŜy wprowadzić do praktyk lub procedur,
w celu skuteczniejszego wykonywania obowiązków i jednocześnie zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia praktyk korupcyjnych;
(g) edukowanie opinii publicznej w kwestii zagroŜeń związanych z korupcją;
oraz
(h) pozyskiwanie i umacnianie poparcia opinii publicznej dla walki z korupcją.

Artykuł 13 – Uprawnienia Komisarza

(1) W celu wypełnienia swojej funkcji zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem Komisarz
moŜe(a) upowaŜnić na piśmie dowolnego funkcjonariusza, aby ten przeprowadził
przesłuchanie lub badanie;
(b) wejść na teren pomieszczeń rządowych i zaŜądać od funkcjonariusza
mianowanego udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków dowolnego
urzędnika mianowanego lub funkcjonariusza publicznego oraz zaŜądać okazania
wszelkich związanych z tym stałych nakazów, wytycznych, podręczników
i instrukcji,;
(c) (Uchylono 45 z 1992 r., art. 3)
(d) upowaŜnić na piśmie dowolną osobę, aby wykonała jego obowiązki lub
uprawnienia, o których mowa w niniejszym Rozporządzeniu i w Rozporządzeniu
o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201), określone przez Komisarza. (Zmieniono
10 z 2000 r., art. 47)
(2) Komisarz lub funkcjonariusz upowaŜniony przez niego na piśmie dla celów
postanowień niniejszego ustępu dysponuje następującymi uprawnieniami(a) w przypadku wykonywania funkcji Komisarza zgodnie z niniejszym
Rozporządzeniem – dostęp do wszelkich zapisów, ksiąg i innych dokumentów
związanych z pracą departamentu rządowego, znajdujących się w posiadaniu lub
pod kontrolą funkcjonariusza mianowanego;
(b) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania funkcji Komisarza
zgodnie z artykułem 12(d) lub (f) – dostęp do zapisów, ksiąg i innych
dokumentów znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą organu
administracji publicznej, które w opinii Komisarza lub upowaŜnionego przez
niego funkcjonariusza mogą ujawnić praktyki i procedury tego organu
administracji publicznej;
(c) w przypadku wszelkich zapisów, ksiąg i innych dokumentów, uprawnienia do
wykonywania fotografii i sporządzania kopii takich zapisów, ksiąg
i dokumentów. (Zastąpiono 48 z 1996 r., art. 23)
(3) W niniejszym artykule termin „dokumenty” ma znaczenie określone w artykule 2
Rozporządzenia o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201). (Dodano 48 z 1996 r., art. 23)
(Poprawiono 14 z 2003 r., art. 23)
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Artykuł 13A – Stawianie oporu lub utrudnianie

Ktokolwiek stawia opór lub utrudnia funkcjonariuszowi wykonywanie obowiązków
popełnia przestępstwo i podlega karze grzywny w wysokości $5000 oraz karze 6
miesięcy pozbawienia wolności. (Dodano 14 z 1976 r., art. 4. Zmieniono 51 z 1987 r.,
art. 7)

Artykuł 13B – Składanie fałszywych doniesień
Ktokolwiek świadomie(a) składa lub sprawia, aby złoŜono fałszywe doniesienie o popełnieniu
przestępstwa; lub
(b) wprowadza funkcjonariusza w błąd, podając mu fałszywe informacje lub
składając fałszywe oświadczenia bądź oskarŜenia, popełnia przestępstwo i podlega
karze grzywny w wysokości $20000 i karze 1 roku pozbawienia wolności. (Dodano
14 z 1976 r., art. 4. Zmieniono 51 z 1987 r., art. 8)

Artykuł 13C – Podszywanie się pod funkcjonariusza itp.

Ktokolwiek podszywa się pod funkcjonariusza i udaje, Ŝe(a) ma uprawnienia funkcjonariusza wynikające z niniejszego Rozporządzenia lub
z Rozporządzenia o Zapobieganiu Korupcji (Rozdział 201) bądź z wszelkich innych
upowaŜnień lub nakazów wydanych na mocy tych Rozporządzeń; lub
(b) moŜe sprawić, aby funkcjonariusz wykonał czynność lub zaniechał wykonania
czynności z zakresu swoich obowiązków, popełnia przestępstwo i podlega karze
grzywny w wysokości $20000 i karze 1 roku pozbawienia wolności. (Dodano 14
z 1976 r., art. 4)

Artykuł 13D – Rozporządzanie majątkiem pochodzącym z przestępstwa

Artykuł 102 Rozporządzenia o postępowaniu karnym (Rozdział 21) ma zastosowanie
w odniesieniu do majątku będącego w posiadaniu Komisarza lub funkcjonariusza w taki
sam sposób, jak do majątku znajdującego się w posiadaniu sądu lub policji. (Dodano 14
z 1976 r., art. 4)

Artykuł 13E – Termin zaskarŜenia w sprawach o popełnienie
przestępstwa z artykułu 13B lub 13 C

(1) Bez względu na postanowienia artykułu 26 Rozporządzenia o Sądach Pokoju
(Rozdział 227), moŜna zgłaszać zarzuty lub przekazywać informacje w odniesieniu do
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przestępstwa, o którym mowa w artykułach 13 (B) lub 13(C) w terminie 1 roku od czasu
powstania okoliczności będących podstawą takiego zarzutu lub takiej informacji.
(2) W przypadku gdy przed wejściem w Ŝycie (znowelizowanego) Rozporządzenia
w sprawie NiezaleŜnej Komisji Przeciw Korupcji z 1980 r. (27 z 1980 r.) osoba popełniła
przestępstwo z artykułu 13B lub 13C i z wyjątkiem ustępu (1) nie podlegałaby
oskarŜeniu o popełnienie tego przestępstwa z powodu artykułu 26 Rozporządzenia
o Sądach Pokoju (Rozdział 227), nie będzie ona oskarŜona o popełnienie tego
przestępstwa bez względu na ustęp (1). (Dodano 27 z 1980 r., art. 6)

Artykuł 14 – Kosztorys
Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) W kaŜdym roku finansowym przed datą wyznaczoną przez Szefa Naczelnego,
Komisarz przekaŜe Szefowi Naczelnemu do zatwierdzenia szacunek wydatków Komisji
przewidzianych na następny rok finansowy.
(2) Kosztorys będzie przedstawiony w formie wymaganej przez Szefa Naczelnego
i będzie zawierał informacje przez niego wymagane. (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)

Artykuł 15 – Księgowość

Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) Komisarz będzie prowadził odpowiednie księgi wydatków Komisji, zgodnie
z wymaganiami Szefa Naczelnego. (Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
(2) Po zakończeniu roku finansowego, w najszybszym moŜliwym terminie Komisarz
nakaŜe sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok finansowy.

Artykuł 16 – Audyt
(1) Dyrektor ds. Audytu ma prawo w dowolnym czasie uzyskać dostęp do wszelkich
ksiąg prowadzonych zgodnie z artykułem 15(1) i zaŜądać udzielenia wszelkich
informacji i wyjaśnień z nimi związanych, jakie uzna za stosowne.
(2) Dyrektor ds. Audytu przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego zgodnie
z artykułem 15(2) i poinformuje o jego wynikach Szefa Naczelnego. (Zmieniono 1
z 2003 r., art. 3)
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Artykuł 17 – Sprawozdanie roczne

Uwagi
Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) KaŜdego roku, do dnia 31 marca, lub przed tą datą bądź w późniejszym terminie
dozwolonym przez Szefa Naczelnego, Komisarz złoŜy Szefowi Naczelnemu
sprawozdanie z działalności Komisji w roku poprzednim.
(2) Szef Naczelny przekaŜe sprawozdanie do wglądu Rady Legislacyjnej. (Zmieniono 1
z 2003 r., art. 3)

Artykuł 17A – Fundusz socjalny

(1) Tworzy się fundusz zwany „Funduszem Socjalnym NiezaleŜnej Komisji Przeciw
Korupcji”.
(2) W skład funduszu wchodzą(a) dotacje i składki nieobowiązkowe;
(b) kwoty przekazane w wyniku głosowania prze Radę Legislacyjną; oraz
(c) kwoty dywidend i odsetek narosłe w wyniku inwestycji funduszu lub jego części.
(3) Fundusz podlega kontroli Komisji i moŜe być przeznaczony na następujące cele(a) nabywanie dla obecnych lub byłych funkcjonariuszy Komisji i innych osób przez
nią zatrudnionych nagród i innych świadczeń niepochodzących z budŜetu ogólnego;
(b) udzielanie poŜyczek obecnym lub byłym funkcjonariuszom Komisji i osobom
przez nią zatrudnionym;
(c) udzielanie zapomóg osobom będącym w całości lub częściowo na utrzymaniu(i) obecnego lub byłego funkcjonariusza Komisji, który zmarł; lub
(ii) osoby zatrudnionej obecnie lub w przeszłości przez Komisję, która to
osoba zmarła, w celu udzielenia takim osobom wsparcia finansowego
w ramach zasiłku pogrzebowego lub w inny sposób. (Dodano 27 z 1980
r., art. 7)

Artykuł 18 – Zabezpieczenie przywilejów wynikających z prawa zwyczajowego
śaden zapis niniejszego Rozporządzenia nie przynosi uszczerbku Ŝadnemu roszczeniu
bądź przywilejowi wynikającemu z prawa zwyczajowego w związku z jakimkolwiek
komunikatem, dokumentem lub inną rzeczą przekazaną adwokatowi lub radcy
prawnemu. (Dodano 14 z 1976 r., art. 5)

Artykuł 18A – Dochodzenie w sprawie przestępstw popełnionych przed rokiem 1977

Uwagi
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Poprawki wprowadzone wstecznie – patrz 1 z 2003 r., art. 3
(1) Bez względu na artykuł 12 Komisarz nie moŜe działać zgodnie z wymogami liter (a),
(b) i (c) niniejszego artykułu w odniesieniu do domniemanego przestępstwa lub
podejrzenia popełnienia przestępstwa przed rokiem 1977, chyba Ŝe dotyczy to(a) osób spoza Hongkongu lub przeciwko którym wydano nakaz aresztowania
waŜny po 5 listopada 1977 r.;
(b) osoby, która przed 5 listopada 1977 r. była przesłuchiwana przez
funkcjonariusza, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa;
(c) przestępstwa, które Szef Naczelny uzna za wystarczająco haniebne, aby podjąć
uzasadnione działania.
(2) Zaświadczenie podpisane przez Sekretarza Głównego ds. Administracji, zawierające
stwierdzenie faktu, Ŝe Szef Naczelny uznaje przestępstwo za wystarczająco haniebne, aby
podjąć uzasadnione działania, będzie stanowiło rozstrzygający dowód tego faktu.
(Zmieniono L.N. 362 z 1997 r.)
(Dodano 9 z 1978 r., art. 2. Zmieniono 1 z 2003 r., art. 3)
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