Sygn. akt II K 160/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 września 2017 roku
Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu - --po rozpoznaniu w dniach 22.05.2017 r., 14.06.2017 r., 11.09.2017 r.
sprawy
K. K. (1) s. K. i I. z d. Ł.,
ur. (...) w E.,
oskarżonego o to, że:
w dniu 07 listopada 2016 roku w E. przy ul. (...) na terenie przedszkola „(...)” dokonał uszkodzenia ciała M. P. w ten
sposób, że uderzył głową w nos pokrzywdzonego, kilkukrotnie zadał uderzenie rękoma w okolice głowy oraz podczas
przepychanki wsadził mu palec w lewe oko, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci urazu oka
lewego z zadrażnieniem spojówki i nadżerką spojówki, urazu nosa ze złamaniem kości nosa i krwawieniem z nosa,
stłuczeń głowy z powstaniem niewielkich ran tłuczonych oraz stłuczenia nadgarstka z powstaniem otarć naskórka, co
spowodowało u niego rozstrój zdrowia na czas przekraczający siedem dni
tj. o czyn z art. 157 § 1 kk
I. Ustalając, iż oskarżony K. K. (1) dopuścił się czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia i uznając, że wina oskarżonego
i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, na podstawie art. 157 § 1 kk w zw. z art. 66 § 1 i 2 kk, art. 67 § 1 kk
postępowanie warunkowo umarza na okres 1 /jednego/ roku tytułem próby;
II. Na podstawie art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżonego K. K. (1) do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego M. P. kwoty
800 zł /osiemset złotych/ tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w terminie 3 /trzech/ miesięcy od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
III. na podstawie art. 627 kpk, art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych /Dz.U. z 1983
r. nr 49, poz. 223 ze. zm./ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie
60 zł /sześćdziesiąt złotych/.

