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IMIENIU RZECZYPOSPOLITET POLSKIEJ
Dnia 06 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gizycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący * SSR Tomasz Zielir ski
Protokolant

- oksana Mądra,

z oskarżęnia prywatnego

sękr. Anna Rogojsza
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W okresię między 21 grudnia 2015 roku a 31 grudnia 2015 roku zamieściłna
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oskarżonego
za winnego tego, Że w dniu 21 grudnia
2015 roku w
krotkich odstępach czasu w wykonaniu z g ry powziętego
zamiaru na stronie internetowej
prowadzonej
przez
się nickiem
zamięściło godz.
10:54:55 13:40:30 lwisy skierowane pod adresem
z
siedzibą w
m.in. o treści,,bandyckiej firmie
z
,,złodziejom
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postępowanie i właściwości,
kt re mogły ponizyć, pokrzywdzoną instytucję w opinii

publicznej i luaziÓ na utratę zaufartia potrzebnego dla prowadzonej przez nią
działalnościcharytatywnej i humanitarnej tj. występku z art.2l2s2kkw zw. z art.
12kk i zato na podstawie afi.2l252kkw zw. z art. 33$1 i 3 kk skazuje go na karę
grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ptzyjmując, iż jedna
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wna się kwocie 30 (trzydzieści) złotych.
Na podstawi. Tt. 212$3kk otzeka od oskarżonego na ruecz
zsiedzibąw EDnawiązkę w kwocię 2.000,00 (dwa tysiące) zł.
Na podstawie art. 628 pkt lkpk zasądza od oskarżonego na tzecz oskarżyciela
prywatnego
siedzibą w Ę<wotę 300,00 (trzysta) zł.
stawka dzienna
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