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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Chirac stanie jutro przed sądem

Rok temu nie było pewne, kiedy i czy w ogóle, Jacques Chirac stanie
przed sądem oskarżony w sprawie o zatrudnianie martwych dusz w
paryskim ratuszu. Dziś wiemy, że do procesu dojdzie i to już dziś.
Stawiennictwo Chiraca oczekiwane jest w drugim dniu procesu.

Obywatel Chirac, 78-letni były mer Paryża i prezydent Francji, w latach 1995-2007 chroniony
immunitetem,przejdzie do historii jako najwyższy rangą polityk odpowiadający za korupcję. Sędzia
Xaviere Simeoni zarzuciła mu korupcję podczas piastowania urzędów publicznych w latach 19771995, w tym wypłacanie pensji 21 ﬁkcyjnie zatrudnionym pracownikom w czasach, kiedy był merem
Paryża (1992-1995),

Grozi mu do 10 lat więzienia jednak, jak podaje "The Guardian", jest mało prawdopodobne, by
Chirac traﬁł do więzienia.
Samo postawienie byłego prezydenta przed sądem jest już sukcesem i stanowi uwieńczenie
wieloletnich starań sędziów o pociągniecie go do odpowiedzialności. Francuzi zawdzięczają to
instytucji sędziego śledczego - juge d'instruction, który jest w zamierzeniu wolny od politycznych
nacisków i oskarżenia. W przeciwieństwie jednak do prokuratora,nadzorowanego przez Ministra
Sprawiedliwości, juge d'instruction jest też niezależny.
Juges d'instructions przystępują do pracy tylko w przypadku najpoważniejszych zbrodni oraz w
przypadku przestępstw charakteryzujących się niezwykłą złożonością. Dlatego najczęściej
podejmują oni sprawy dotyczące korupcji, sprzeniewierzeń i defraudacji publicznych funduszy.

To dzięki instytucji sędziego śledczego i rzetelności osób pełniących tę rolę, do więzień zaczęły
traﬁać osoby z pierwszych stron gazet: Alain Carignon, minister ds. informacji w rządzie Edouarda
Balladura (jako pierwszy minister V Republiki znalazł się za kratkami), mer Cannes z poparcia UDF Michel Mouillot, dyrektor kolei - Loic Le Floch-Prigent, Jacques Crozemarie - prezes stowarzyszenia
do walki z rakiem ARC. Sędziowie śledczy prowadzili zarówno olbrzymie śledztwa z udziałem
handlarzy bronią w Angoli, jak i sprawy największego przedsiębiorstwa naftowego we Francji - Elf
Aquitaine. W ich wyniku skazano polityków i inne wpływowe osoby.
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