Sygn. akt VII K 211/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie :
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski
Protokolant: st. sek. sąd. Urszula Gajda
w obecności Prokuratora Prok. Rej.- Grzegorza Jerzyka
po rozpoznaniu dnia 31.05.2017r., 9.09.2017r., 25.09.2017r., 18.12.2017r.
sprawy R. W. s. E. i H. zd. T. ur. (...) w G.
oskarżonego o to że: w dniu 1 lutego 2016 r. w O. przy ul. (...) w salonie (...) podając się za przedstawiciela niemieckiej
firmy meblowej HACKER, doprowadził J. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12313 zł. w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i realnych możliwości wywiązania
się ze zobowiązania polegającego na wykonaniu zabudowy mebli kuchennych niemieckiej firmy (...), którego to
zobowiązania nie zrealizował pomimo dokonania przez J. M. wpłaty zaliczki w kwocie 12313 zł. powodując w ten
sposób straty w wysokości 12313 zł., działając na szkodę J. M. tj. o czyn z art. 286 § l kk
I. uznaje oskarżonego R. W. za winnego popełnia zarzucanego mu czynu tj. przestępstwa z art. 286 § 1 kk i za to na
podst. art. 286 § 1 kk w zw. z art. 37a kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych
przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) zł.,
II. na podst. art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego R. W. do naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej
J. M. kwotę 12313 zł. (dwanaście tysięcy trzysta trzynaście) zł.,
III. zasadza od oskarżonego R. W. na rzecz oskarżycielki posiłkowej J. M. kwotę 7100 zł., tytułem zwrotu umówionych
kosztów zastępstwa procesowego,
IV. na podst. art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 205,60 zł.
tytułem wydatków i 1000 zł. tytułem opłaty.

