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Mikšić zbog "Mesićeve
francuske vile" osuđen uvjetno
na dva mjeseca zatvora
četvrtak, 9.2.2006 12:38

NEZAVISNI kandidat na posljednjim predsjedničkim
izborima i poduzetnik Boris Mikšić, osuđen je na
Općinskom sudu u Samoboru na dva mjeseca zatvora,
odnosno godinu dana uvjetno, zbog izjave da je njegov
protukandidat, pobjednik izbora, Stjepan Mesić od
francuske obavještajne službe dobio vilu na francuskoj
rivijeri.
"Razočaran sam i definitivno ću se žaliti na ovu
presudu. Ići ću i na Županijski sud ako treba i dalje
prema višem sudu. Ako ništa ne postignem tražit ću od
predsjednika države pomilovanje." - rekao je Boris
Mikšić za Index.
Na konstataciju da će tako doći u apsurdnu situaciju u
kojoj od svoga tužitelja, koji je nazočio današnjem
donošenju presude, traži pomilovanje, Mikšić je
odgovorio kako je cijelo suđenje apsurdno.
"Naravno da će to biti apsurdno, jer je cijeli ovaj slučaj
apsurdan. Gospodinu Mesiću sam, i danas, ponudio
priliku da mu se javno ispričam, ali on je to odbio i
tražio je presudu za mene." - rekao je Mikšić.
Mikšić je inzistirao na tome da je izjava o Mesićevoj vili
na francuskoj rivijeri izrečena u predizbornoj
kampanji kao šala, te zbog toga ne može biti tretirana
kao kleveta, no sud u Samoboru donio je
drugačiju odluku na koju će se branjenik žaliti.
Ukoliko prvostupanjska presuda postane pravomoćna
Mikšić je, kaže, spreman odslužiti kaznu, te
dodaje kako će i na taj način pridonijeti svojoj Hrvatskoj
državi.
Sud u Samoboru odlučio je da Boris Mikšić mora
podmiriti sudske troškove u iznosu od tisuću kuna, te o
svom trošku mora u svim dnevnim listovima, koji su

2004. godine objavili njegovu spornu izjavu o
Mesiću, platiti objavljivanje presude.
Mesićev odvjetnik Čedo Prodanović kaže kako uskoro
očekuje početak i drugog spora u kojem Mesić zbog
istih optužbi od Mikšića potražuje naknadu štete,
odnosno 60 tisuća kuna.
"Taj je iznos uobičajen u takvim sporovima, a uplatit će
se Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj", kazao je
Prodanović.
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