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Karę roku i trzech miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania 40 godzin prac społecznych miesięcznie wymierzył
sąd twórcy portalu Antykomor.pl Robertowi Fryczowi, uznając go
winnym znieważenia prezydenta Bronisława Komorowskiego
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SONDA: RODZINY UCIEKAJĄ ZA GRANICĘ
Czy rozważasz emigrację z Polski?

Frycz został oskarżony m.in. o znieważenie prezydenta Bronisława
Komorowskiego oraz fałszowanie dokumentów i posługiwanie się
nimi.

autor: Rafał Guz
źródło: Fotorzepa
Robert Frycz, twórca
portalu antykomor,pl

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał go za winnego
jednego z zarzutów, dot. znieważenia prezydenta; od drugiego go
uniewinnił. Wyrok jest nieprawomocny.

+zobacz więcej zdjęć

Redakcja poleca:
PiS: Nie karać za
znieważenie
prezydenta
Skwieciński:
"Antykomor" na
wojnie

Prokurator domagał się dla Frycza (wyraził zgodę na podawanie
nazwiska) kary roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na
pięć lat. Obrona chciała uniewinnienia i zapowiadała, że w
przypadku skazania będzie odwoływać się od wyroku.
Proces, toczący się za zamkniętymi drzwiami, zakończył się już po
dwóch rozprawach. Sąd odrzucił wniosek obrony o przesłuchanie
prezydenta.

Tak, zamierzam emigrować z całą rodziną
(Głosy:152)
Tak, ale na krótko, podreperować budżet
(Głosy:38)
Nie, dobrze mi się tu powodzi (Głosy:45)
Nie, nie umiem żyć poza Polską (Głosy:81)
M ieszkam już poza Polską (Głosy:105)
Nie myslałem/am o tym (Głosy:36)

Na stronie Antykomor.pl gromadzone były materiały o prezydencie
Bronisławie Komorowskim, a także m.in. gry polegające na strzelaniu do jego wizerunku i
ośmieszające komentarze. W maju ub. roku do mieszkania autora strony weszli
funkcjonariusze ABW i zabezpieczyli jego laptop oraz nośniki danych. Zleciła to prokuratura
prowadząca śledztwo w sprawie znieważenia głowy państwa. Akcja ABW przeciw autorowi
strony - zdaniem wielu komentatorów - była zamachem na wolność słowa.
Przeczytaj więcej o: antykomor.pl.wymiar sprawiedliwości
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Przeczytaj również:
Nagi biust Kate zasmucił królewski dwór

KONKURS "RZ" DLA FIRM

Opublikowanie zdjęć małżonki księcia Williama Kate opalającej się topless stanowi
"groteskowy i niedający się usprawiedliwić" zamach na życie prywatne pary książęcej oświadczył w piątek brytyjski dwór królews…
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