
Прес: Маји Николић и Милошу Бојанићу прети до пет година затвора због говора мржње
четвртак, 07 јул 2011 11:05

Због кривичног дела изазивања националне, расне и верске нетрпељивости у ријалитију
„Двор" певачима прети затвор. Обоје су били свесни свог дела, наводи се у оптужници

  

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против певача Милоша
Бојанића и Маје Николић због кривичног дела изазивања националне, расне и верске
нетрпељивости у ријалитију „Двор", који се приказивао на телевизији Пинк, сазнаје
Прес. Уколико се докаже да су криви, прети им од шест месеци до пет година затвора!

  

Како се наводи у оптужници, Бојанић и Николићева изазвали су националну мржњу и
нетрпељивост при чему су били свесни свог дела. Председник Савеза јеврејских
општина Србије Александар Нећак поздравио је овакав потез тужилаштва.

  

- Чим је портпарол Републичког јавног тужилаштва Томо Зорић најавио да ће по
службеној дужности покренути тај спор, ми смо се јавно захвалили јер је то део посла
који држава треба да ради. Поздрављамо овакав потез тужилаштва јер треба
спречавати говор мржње на свим нивоима, где год да се појави - истиче Нећак.

  Он подсећа да је њихова заједница одмах по емитовању те спорне емисије тужила
уредника телевизије Пинк Жељка Митровића због емитовања таквог садржаја.  

- Иако је Митровић тражио вансудско поравнање, то није могуће јер нисмо тражили
новчану одштету већ јавно извињење на тој телевизији. Бојанића и Николићеву нисмо
желели да тужимо јер схватамо да бисмо тиме само подигли њихов рејтинг - каже

 1 / 3



Прес: Маји Николић и Милошу Бојанићу прети до пет година затвора због говора мржње
четвртак, 07 јул 2011 11:05

Нећак.

  

Он каже да му се Бојанић и извинио једном приликом.

  

- Бојанић нам се извинио и чак силно нахвалио јеврејску заједницу, а било је и смешних
изјава попут оних да нас сматра јако богатом и најпаметнијом заједницом. Ми смо му
захвалили на извињењу. Он је тврдио да су били гурнути у цео тај инцидент, али то није
на нама да оцењујемо - објашњава Нећак.

  

С друге стране, Милош Бојанић и Маја Николић јуче су за Прес рекли да се уопште не
осећају кривима.

  

- Немају за шта да нас терете. Нигде у својој изјави нисам мислио на јеврејски народ, већ
на оне људе који су учествовали у бомбардовању наше земље, а Јевреји су пореклом.
Имам књигу у којој их има једно тридесетак који су учествовали у томе и то ћу и суду
документовано показати. Једноставно не могу да верујем да ме оптужују - каже Бојанић.

  

Он истиче да му је нелогично да се свему томе придаје оволико пажње.

  

- Један Кене је добио да носи наруквицу за силне милионе које је узео, а они јуре Мају
Николић која је рекла да не воли Јевреје. Мислим да то нема смисла, али ми је драго што
ћу на суду моћи да кажем све што мислим, али не о Јеврејима већ о нашем правосуђу -
закључује Бојанић.

  Маја Николић није била толико речита попут њеног колеге.  

- Немам никакав коментар јер се уопште не осећам кривом. Нека сви раде свој посао -
рекла је Николићева.

  

Подсетимо, у ријалити шоу програму „Двор" од пре неколико месеци Маја Николић је,
заједно са Милошем Бојанићем, ушла у расправу са једном учесницом, певачицом Миком
Костић. Она је Николићевој рекла да њене тезге вреде највише 30 евра, због чега је
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Маја одлучила да је тужи суду.

  

На то је Мика узвратила речима „ја ћу тебе тужити зато што си антисемита, зато што си
расиста", алудирајући на то да ју је Маја увредила реченицом како мрзи Јевреје.

  

- Што? Зато што не волим Јевреје што су направили Америку - одговорила јој је Маја, на
шта је Бојанић рекао „ми не можемо волети Јевреје који су нас бомбардовали, који су нам
уранијум послали и ракове и чуда".

  

Иако је Мика упозорила Мају и Бојанића да све снимају камере и да због ширења говора
мржње могу да сносе последице, Бојанић је рекао да га „боли д...". 

  

Адвокат Небојша Анђелковић каже да су казне за ово кривично дело од шест месеци до
пет година затвора.

  

- Тешко да можемо да претпоставимо колику ће казну тачно добити јер је оваквих
случајева код нас мало. Такође, закон је доста уопштен и без прецизно описаних радњи
којима се утврђује колики се добија за какво дело - објашњава Анђелковић.

  

(Прес)
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