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 Бивши француски председник Никола Саркози излази на суд у такозваном случају
прислушкивања, заједно са пријатељем адвокатом и бившим високим судијом, што је
први пут у послератној историји Француске да се једном бившем председнику суди за
корупцију.

  Пре њега само је још Жак Ширак био на суду и осуђен је 2011. на две године условно
због проневере јавних средстава, али Саркози је први коме се суди за корупцију, наводи
агенција Франс прес.   

Саркози (65) рекао је да је спреман за борбу на суђењу, где су оптужени такође адвокат
Тијери Ерцог и судија у пензији Жилбер Азибер. Бивши председник каже и да није крив
и случај представља као "скандал који ће ући у анале".

  

Саркози, који се повукао из политике после пораза на унутарпартијским изборима
деснице крајем 2016, може да добије десет година затвора и милион евра казне за
корупцију и трговину утицајем, као и његови кооптужени којима се још суди за кршење
професионалне тајне.

  

Колико ће суђење трајати зависиће од епидемије ковид-19 која је пореметила
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одржавање других суђења у Паризу последњих недеља, и молбе за одлагање из
здравстсвених разлога које је уложио 73-годишњи судија Азибер. Првобитно је
предвиђено да траје три недеље.

  

Саркози иде на суд под оптужбом за корупцију и трговање утицајем због покушаја да
подмити судију у замену за информације о истрази о финансирању његове партије.

  

У оквиру другог предмета који се води против Саркозија судије су одлучиле у септембру
2013. да ставе бившег председника под мере прислушкивања и откриле почетком 2014.
да је користио тајну линију под псеудонимом Пол Бизмут да комуницира са својим
адвокатом Тијеријем Ерцогом.

  

Према оптужби неки њихови разговори открили су постојање договора о корупцији.

  

Тужилаштво наводи да су Саркози и његов тадашњи адвокат Тијери Ерцог настојали да
подмите Жилбера Азибера престижним послом у Монаку, у замену за информације о
истрази која се води против Саркозија и његовој наводној употреби тајних донација за
финансирање председничке кампање 2007. године.

  (Бета)  
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