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Największy skandal korupcyjny w Wietnamie

Na ławie oskarżonych największego skandalu korupcyjnego Wietnamu
zasiadło aż 77 oskarżonych. Pierwszy dzień procesu odbywającego się
w budynku Miejskiego Sądu Ludowego w Ho Chi Minh miał miejsce 10
maja 1999 roku. Wyrok zapadł na początku sierpnia 1999 roku.

Wśród kilkudziesięciu oskarżonych
było 18 dyrektorów banków, z których
6 usłyszało wyrok kary śmierci, a 6
kolejnych

karę

dożywotniego

pozbawienia wolności. Kary dla
pozostałych wahały się od 30
miesięcy pozbawienia wolności w
zawieszeniu, do 20 lat bezwzględnego
pozbawienia wolności. 200-stronicowy
akt oskarżenia czytało na zmianę 2
sędziów. Skarb państwa stracił na
działalności

oskarżonych

280

milionów dolarów, przy - jak podał
Reuters - rocznym dochodzie 300
dolarów na jednego mieszkańca.
P
r
o
k
u
r
a
t
orzy oskarżyli 18 innych dyrektorów i
szereg urzędników. Zarzucono im

sprzeniewierzenia i kradzież własności
państwowej. Skazani mieli możliwość
apelacji, jednak jak zauważali
obserwatorzy

sądy

apelacyjne

zazwyczaj podtrzymywały wyroki
niższej instancji w dużych procesach o
defraudacje.
Grupa Minh Phung, działająca na
rynku tekstyliów i nieruchomości, na
czele której stał Tang Minh Phung,
miała być perłą wietnamskiego
sektora prywatnego. Druga ﬁrma EPCO, zarządzana przez Lien Khui
Thina, była w części w posiadaniu
państwa. Obaj dyrektorzy zostali
skazani na karę śmierci.
Żadnemu

z

podsądnych

nie

postawiono zarzutu nadużycia władzy.
Jak podają Lindsey i Dick w książce
"Corruption in Asia: rethinking the
governance paradigm", mogłoby to
skompromitować

najwyższych

dostojników partyjnych. W końcu nie
wszyscy dyrektorzy zamieszanych
banków zostali ukarani. Podczas
procesu udowodniono, że Cao Sy Kien
- prezes banku narodowego i członek
Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii Wietnamu, musiał zaakceptować
wielomilionowe pożyczki.
Ponad 100 lokalnych dziennikarzy
mogło relacjonować proces. Takiego
prawa odmówiono zagranicznym
reporterom.
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