Breskrbne počitnice: Cekuti
še ne bo treba v zapor
„V teh zadevah roki med sodnimi počitnicami ne tečejo,“ so iz
okrožnega sodišča v Ljubljani opozorili, da vsaj do 15.
avgusta še ne bodo odločali, ali bi slikarja Jureta
Cekuto poslali v zapor. Med 15. julijem in 15. avgustom je čas
sodnih počitnic, ko sodišča ne odločajo, ali so obsojeni
državljani, ki bi morali biti za zapahi, dovolj zdravi za
zapor.

Za mnenje le deset dni, a….

Posnetek FB
profila
slikarja
Jureta Cekute
Cekuto so v zaporu Dob pričakovali že pred sodnimi
počitnicami. 11 julija so okrožno sodišče v Ljubljani od tam
obvestili, da se pri njih ni pojavil in ni začel prestajati
štiri leta in štiri mesece zaporne kazni. Na toliko let zapora
ga je obsodilo sodišče zaradi zlorabe zaupnih podatkov pri

naročilu oklepnikov v korist finske Patrie.
Po sodbi bi Cekuta, ki je leta 2002 kandidiral tudi za
predsednika republike, a ga v nobeni enoti ni volil niti
odstotek volivcev, moral vrniti tudi slabega pol milijona
evrov, ki bi jih naj dobil za pridobivanje informacij.
Cekuta je bil obsojen, ker bi naj od že upokojenega brigadirja
Petra Zupana leta 2005 pridobil dokumente o nameri države, da
do leta 2011 kupi 150 osemkolesnikov. Dokumente bi naj Cekuta
po sodbi predal posredniku Patrie Hansu Wolfgangu Riedlu in
odgovornemu v Patrii za Slovenijo Reiju Niitynenu, na svoj
avstrijski bančni račun pa v več obrokih od Riedlovega
podjetja in finske Patrie za to dobil 460.875 evrov.
Ko sem preverjal, zakaj Cekuta ni prišel v zapor in kaj se
dogaja, je odgovor prišel iz okrožnega sodišča.
“Obsojeni je podal prošnjo za odložitev prestajanja zaporne
kazni. Glede na njeno vsebino je sodišče za mnenje zaprosilo
posebno zdravniško komisijo pri Ministrstvu za zdravje.
Sodišče bo o prošnji za odložitev prestajanja zaporne kazni
odločalo po prejemu mnenja,” so odgovorili na vprašanje, kako
so se odzvali na obvestilo iz Doba, da Cekuta ni prišel v
zapor.
Na dodatno vprašanje v teh dneh, kdaj to zdravniško mnenje
pričakujejo in kdaj bi lahko odločili, ali je Cekuta dovolj
zdrav, da bi lahko šel v zapor, so iz sodišče odgovorili tako:
„Zdravniška komisija izda mnenje najkasneje v desetih
delovnih dneh od prejema zahteve sodišča, pri čemer je
potrebno upoštevati, da v teh zadevah roki med sodnimi
počitnicami ne tečejo“.

Cekuta: Sploh še ni pravnomočno
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Cekuta je torej vsaj še deset dni povsem varen. Na dogajanje
se je prejšnji mesec, ko sem preverjal, odzval z:
“Želel bi sporočiti samo to, da menim, da sodba v zadevi
Patria II sploh še ni pravnomočna, zato poziv na prestajanje
zaporne kazni sploh ne bi smel biti izdan. Kljub temu je bila
z moje strani vložena zahteva za odlog prestajanja kazni, o
kateri pa sodišče še ni odločilo. Ravno tako sodišče še ni
odločilo o vseh drugih pravnih sredstvih, v katerih trdim, da
sodba še ni pravnomočna, poleg tega pa uveljavljam tudi več
kršitev pravic do obrambe v ponovljenem sojenju.”
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Več:
Patria II: Sodišče Cekuti začasno odložilo zapor

