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Uchylony immunitet Pinocheta

18 sierpnia 2006 roku Sąd Najwyższy w Chile przegłosował werdykt,
zgodnie z którym generał Augusto Pinochet został pozbawiony
immunitetu, chroniącego go przed wniesieniem oskarżenia, co
pozwoliło postawić go przed sądem pod zarzutem korupcji.

Dowodem w sprawie miały być jego
konta bankowe,  na których dyktator
zgromadził miliony dolarów.

Generał Pinochet został aresztowany w Londynie w 1998 roku przez sędziego Baltazara Garzona,
ale już w 2000 roku mógł swobodnie powrócić do Chile.

Sędzia  Carlom  Cerda  przyznał,  że  znaleziono  dowody  na  to,  że  90-letni  wówczas  Pinochet
wykorzystał 2 miliony dolarów z zasobów rządowych, z których korzystała jego rodzina.

Już w październiku poprzedniego roku Pinocheta pozbawiono immunitetu, tak, by mógł odpowiadać
za oszustwa podatkowe, fałszerstwa dokumentów i niezgodne z prawdą deklaracje majątkowe.

Poprzednie procesy, w których oskarżano dyktatora o naruszanie praw człowieka nie doczekały się
rozstrzygnięcia z powodu wątłego zdrowia oskarżonego.

Według prawa chilijskiego sąd musiał zdecydować o uchyleniu immunitetu, jako przywileju byłych
prezydentów, w stosunku do każdego z zarzucanych przestępstw.

Ukryte konta bankowe Pinocheta stały się także powodem kłopotów banków, w których swoje
„oszczędności”  lokował  dyktator.  Tak na przykład Riggs Bank z  Waszyngtonu,  przyznał  się  do
nieprzestrzegania ustawy o tajemnicy bankowej i prawa zapobiegającego praniu pieniędzy, godząc
się na zapłacenie 16 milionów dolarów za zaniechanie powiadomienia o podejrzanych transakcjach
Pinocheta.

Według  raportu  senackiej  komisji  Kongresu  Stanów  Zjednoczonych,  Riggs  Bank  pomagał
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Pinoczetowi  w  praniu  pieniędzy,  tworzeniu  spółek  krzaków i  ukrywaniu  jego  dochodów przed
agencjami rządowymi. Raport wskazywał, że naruszenia były wypadkową nieefektywnych działań
federalnego nadzoru bankowego.

Z kolei filie Banco de Chile w Nowym Jorku i Miami, zostały ukarane grzywną 3 milionów dolarów za
niewłaściwe programy zapobiegające praniu pieniędzy.

Tuż przed śmiercią 25 listopada 2006 roku, podczas uroczystości z okazji jego 91 urodzin, Pinochet
przyznał, ze bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie czyny popełnione w czasie jego dyktatury
w latach 1973-90.

Pinochet ubiegł prokuratorów i sędziów, umierając 10 grudnia 2006 roku, nie będąc nigdy skazany
za  żadne  przestępstwo.  W  chwili  śmierci  ciążyło  na  nim  ponad  300  zarzutów,  w  tym  kilka
dotyczących zabójstw, jak również unikania płacenia podatków i fałszerstwa dokumentów.

W 2006 roku majątek Pinocheta oceniano na co najmniej 26 milionów dolarów.
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