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WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 4 stycznia 2016 roku
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VII Karny w składzie:
Przewodniczący SSR Amanda Leśniewska
po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym,
na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2016 roku.,
sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Opolu
W. P. (P.), s. M. i S., zd. S., ur. (...) w P.,
oskarżonego o to, że:
W dniu 27 kwietnia 2015r. w O., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł M. S. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu internetowego olx.pl
posługując się nickiem „holy.devil6” zaoferował w ogłoszeniu nr 146782113 kartę graficzną M. (...) G. 1 do sprzedaży za
kwotę 1000 zł, podając rachunek bankowy do przelewu o nr (...) i pobierając opłatę za zakupiony towar w kwocie 1000
zł, czym wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru wywiązania się z warunków transakcji, nie dostarczając
towaru, za który została dokonana opłata oraz nie zwracając pobranej opłaty, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
I. Uznaje oskarżonego W. P. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego
przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. przy zastosowaniu i art. 37a k.k. wymierza mu
karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość każdej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;
II. na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody w całości poprzez
zapłatę na rzecz M. S. kwoty 1.000 zł;
III. na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. i art. 627 k.p.k. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w
sprawach karnych zasądza od oskarżonego koszty sądowe w całości, w tym kwotę 200 zł tytułem opłaty i kwotę 70 zł
tytułem poniesionych w sprawie wydatków.

