Sygn. akt VII K 804/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 9 listopada 2016 r.
Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący : SSR Adam Szokalski
Protokolant : st. sekr. sąd. Urszula Gajda
przy udziale Prok. Prok. Rej.
po rozpoznaniu dnia 9.11.2016r.,
sprawy P. U. s. M. i J. zd. S. ur. (...) w Ż.
oskarżonemu o to , że: w dniach 21/22 grudnia 2015 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
wprowadził w błąd M. C. (1) co do zamiaru sprzedaży na aukcji internetowej 3LX.pl motocykla m-ki S. (...) za kwotę
2500 zł, nie mając zamiaru wywiązania się : zawartej umowy i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem v wysokości 1502 zł, w ten sposób, że wskazał konto bankowe o nr 84-1020-5460-0000- (...)- (...)- (...), na
które pokrzywdzony dokonał wpłaty za w/w motocykl, tytułem zaliczki w kwocie łącznej 1502 zł, którego następnie
nie otrzymał, czym działał na szkodę M. C. (1), to jest o czyn z art. 286 § 1 kk.
I. uznaje oskarżonego P. U. za winnego popełniania zarzucanego mu czynu, to jest przestępstwa z art. 286 § 1 kk i za
to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 37a kk wymierza mu karę 10 (dziesiecu) miesięcy ograniczenia wolności
zobowiązując oskarżonego do wykonywania kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cel społeczny wskazany przez Sąd
w postępowaniu wykonawczym w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie,
II. na podst. art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego P. U. do naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz
pokrzywdzonego M. C. (2) kwoty 1502 zł., (jeden tysiąc pięćset dwa ) zł.,
III. na podst. art. 627 kpk i art. 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe 70 zł. tytułem wydatków i 180 zł. tytułem
opłaty.

