Sygn. akt VII K 143/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 kwietnia 2018 r.
Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie :
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski
Protokolant: st. sek. sąd. Lidia Józefczyk
w obecności Prokuratora Prok. Rej.
po rozpoznaniu dnia 25.04.2018 r.,
sprawy R. S. s. M. i T. zd. M. ur. (...) w S.
oskarżonego o to że: I. w dniu 2 marca 2017 roku w P. w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego
zamiaru, za pośrednictwem sieci Internet, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy M. K. w kwocie 150 zł oraz E. P. w kwocie 174 zł wprowadzając je w
błąd co do zamiaru wywiązania się z dostarczenia maszynki do mielenia mięsa firmy (...).54 zestaw, wystawionej do
sprzedaży w ogłoszeniu o numerze 305 033 048 na internetowym portalu (...).pl, czym działał na szkodę w/w, tj. o
czyn z art. 286 § l kk. w zw. z art.12kk
II. w dniu 12 czerwca 2017 roku w P. za pośrednictwem sieci Internet, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadził J. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 175 zł wprowadzając ją w
błąd co do zamiaru wywiązania się z dostarczenia maszynki do mielenia mięsa firmy (...), wystawionej do sprzedaży
w ogłoszeniu o numerze 333 961 736 na internetowym portalu (...).pl, czym działał na szkodę w/w, tj. o czyn z art.
286 § l kk
I. uznaje oskarżonego R. S. za winnego popełnia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt. I- II tj. ciągu przestępstw z
art. 286 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i za to na podst. art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk
w zw. z art. 37a kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności zobowiązując oskarżonego na podst. art.
35 § 1 kk do wykonywania kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cel społeczny wskazany przez Sąd w postępowaniu
wykonawczym w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym,
II. na podst. art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego R. S. do naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz: M. K. kwoty
150 (sto pięćdziesiąt) zł., E. P. kwoty 174 (sto siedemdziesiąt cztery) zł., J. W. kwoty 175 (sto siedemdziesiąt pięć) zł.,
III. na podst. art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 70 zł. tytułem
wydatków i 180 zł. tytułem opłaty.

