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Wyrok śmierci za korupcję

Chiny. Agencja Xinhua podała, że Okręgowy Wyższy Sąd Ludowy w
Hebei odrzucił apelację byłego wiceburmistrza Pekinu – Liu Zhihua,
podtrzymując wyrok śmierci wydany 18 października 2008 roku przez
Sąd Ludowy w Hengshui.

Sąd  apelacyjny  stanął  na  stanowisku,  że  dowody  zebrane  podczas  pierwszego  procesu  są
niepodważalne, oskarżenie spójne, wysokość kary współmierna do czynu, a proces legalny - stąd nie
było podstaw do uznania apelacji.

Liu  Zhihua,  który  był  odpowiedzialny  za  nadzorowanie  projektów  budowlanych  związanych  z
odbywającą się w Pekinie olimpiadą, został uznany winnym przyjęcia łapówek na łączną kwotę
prawie 7 milionów juanów (1 milion dolarów), podczas pełnienia w latach 1999-2006 obowiązków
wiceburmistrza  i  dyrektora  komitetu  Zhongguancun  Science  Park.  Agencja  Xinhua  podała,  że
według  sądu  łapówki  trafiały  do  kieszeni  Liu  i  jego  kochanki  Wang  Jianrui.  Według  agencji,
utrzymywał  on  kilka  kochanek,  a  bogactwo  niektórych  pochodziło  z  nielegalnej  działalności
wiceburmistrza.

Liu był szefem biura pracy w Pekinie, sekretarzem okręgowym partii i sekretarzem generalnym rady
miejskiej  Pekinu.  W 1999  roku,  został  wybrany  na  wiceburmistrza  stolicy  Chin,  dzięki  czemu
nadzorował inwestycje budowlane, rynek nieruchomości, projekty sportowe i drogowe wokół miasta.

Powodem, dla którego zainteresowano się Liu, był rozrzutny sposób życia urzędnika, natomiast
nieoficjalnie mówi się, że jego los został przesądzony w momencie, kiedy po przyjęciu łapówki nie
spełnił wiążącej się z tym obietnicy.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Jak podaje australijska gazeta „The Austarlian” Liu Zhihua może uniknąć egzekucji,  którą,   ze
względu  na  dobre  sprawowanie,  odroczono  na  dwa  lata  i  która,  prawdopodobnie,  zostanie
zamieniona na dożywocie.

Kolejnym przykładem skorumpowanego wyższego rangą urzędnika, jak podaje “The Australian”, jest
Yu Youjun, który został usunięty z Centralnego Komitetu Partii Komunistycznej. W tym wypadku
powodów usunięcia nie podano. Dr Yu, którego doktorat dotyczył filozofii marksistowskiej i który jest
uważany za eksperta chińskich reform ekonomicznych, był  wiceministrem kultury,  a członkiem
Komitetu  Centralnego został  rok  temu.  Jego  upadek  jest  związany  z  oskarżeniami  o  korupcję
podczas,  kiedy  w  latach  2000-2003  pełnił  funkcję  burmistrza  najbogatszego  miasta  Chin  -
Shenzhen,  graniczącego  z  Hongkongiem,  zostając  następnie  gubernatorem  prowincji  Hunan  i
Shanxi. Yu nie utracił jednak członkowstwa w partii, co z reguły jest praktykowane i poprzedza
przedstawienie aktu oskarżenia.  Komitet  Centralny ogłosił,  że Yu pozostanie w partii,  w której
zostanie poddany dwuletniej obserwacji.
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