Sygn. akt VII K 93/17

WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 02 marca 2017r
Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VII Karny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Joanna Stelmach
Protokolant: Agata Zerbok - Starczewska
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej – nieobecny;
po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2017r w Opolu
sprawy:
S. P. (P.) - syna Z. i T. zd. P., ur. (...) w Ś.
oskarżonego o to, że:
w okresie czasu od 21 do 30 lipca 2016r, w miejscowości B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem
portalu internetowego (...) doprowadził N. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 600,-zł, poprzez
celowe wprowadzenie go w błąd co do możliwości sprzedaży konsoli do gier marki P. (...), nie wysyłając zamówionego
towaru pomimo otrzymania pieniędzy
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
I.
uznaje oskarżonego S. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, przy
przyjęciu, że stanowi on przypadek mniejszej wagi, tj. przestępstwa z art. 286 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i za to, na
podstawie art. 286 § 3 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego –
na podstawie art. 34 § 1 a pkt. 1 kk oraz art. 35 § 1 kk – do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na wskazany
przez Sąd cel społeczny w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie;
II.
na podstawie art. 46 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 01 lipca 2015r) przy zast. art. 4 § 1 kk orzeka
wobec oskarżonego S. P. środek karny w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez zapłatę: na
rzecz pokrzywdzonego N. K. kwoty 600,- (sześćset) złotych;
III.
na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe tj. poniesione w sprawie
wydatki w kwocie 70,- (siedemdziesiąt) złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
23.06.1973r o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego opłatą sądową w kwocie 120,- (sto dwadzieścia) zł.

