
Вучић објавио да ће повући тужбу против аутора филма "Владалац": Углед не могу да угрозе они који га немају
петак, 17 март 2023 13:24

Председник Србије Александар Вучић огласио се након што је објављена вест да је
његов адвокат поднео тужбу против ауторки филма „Владалац“. Он је путем
Инстаграма рекао како су га „јутрос обавестили“ да је по његовој тужби заказано
суђење и да ће тужба бити повучена, уз поруку да „углед могу да угрозе они који га
имају“.

  

  

„Обавестили су ме да је по мојој тужби заказано суђење против неких новинара и
продуцената, због увреда које су на мој рачун изнели у оном филму Владалац. Где сам
означен као криминалац, свакакав“, рекао је Вучић.

  

Он наводи да у последњих 11 година није поднео тужбу против новинара.
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„Нити сам то учинио овог пута, то је урадио адвокат по генералном овлашћењу, и истог
тренутка ће повући тужбу, јер ја то не радим. Не радим зато што они нису могли да
униште ни моју част, нити да нашкоде мом угледу, јер тај углед и немају. А то може само
да уради онај ко има углед, и ко говори истину“, рекао је Вучић.

  

Он је у опису објаве на Инстаграму, написао да „углед можете сами да уништите, у томе
може да вам помогне онај ко углед има, а не онај ко угледа никада није имао“.

  

„Зато, неће бити никакве тужбе против оних који себе називају новинарима, а који су
износили најгоре неистине против мене и породице“, написао је Вучић.

  

Тужба је поднета против новинарки Јоване Полић и Сање Лончар због две емисије
серијала „Владалац“, емитоване фебруара 2020. године на телевизији Н1.

  

У тужби се наводи да су тужене Вучићу „нанеле тешке душевне болове и патњу“, те
повредиле „високо рангирани углед и част“.

  

(Данас)
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