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INFORMACJA PRASOWA
34 – latek oskarżony o oszustwo na kwotę blisko 840 tys złotych, na szkodę
kobiety poznanej za pośrednictwem portalu randkowego
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko 34 – letniemu obywatelowi Słowacji, oskarżając go
o oszustwo w odniesieniu do mienia o wartości blisko 840 tys. złotych na szkodę
poznanej, za pośrednictwem jednego z portali randkowych, o 6 lat starszej
kobiety. Zarzuty dotyczą okresu kwiecień – wrzesień 2016 roku. Wszystko
wskazuje na to, że z działalności przestępczej podejrzany uczynił stałe źródło
dochodu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, pokrzywdzona w marcu br. Poznała za
pośrednictwem portalu randkowego, obywatela Słowacji rzekomo o włoskich
korzeniach. Po około dwóch miesiącach znajomości na początku maja 2016 roku,
oświadczył się on pokrzywdzonej. W czasie trwania znajomości mężczyzna zdobywał
zaufanie pokrzywdzonej deklarując

na

portalu randkowym,

w rozmowach

telefonicznych jak i wiadomościach tekstowych miłość oraz przywiązanie. Zapewniał,
że jest ona osobą z którą pragnie spędzić resztę życia. Jednocześnie zdobywał zaufanie
jej syna zabierając go na spacery, kupując prezenty, oraz zapisując go w pamięci
swojego telefonu jako „syn”. Mężczyzna twierdził, że aby zdobyć zaufanie jego
rodziny kobieta powinna przekazać cały majątek jaki posiada na rzecz męża.
Zadeklarował również, że po sprawdzeniu jej uczuć własność zostanie przepisana na
jej syna.
Pokrzywdzona już w kwietniu 2016 roku przeniosła na niego własność
zlokalizowanego w Łodzi lokalu mieszkalnego oraz położonej pod Łodzią

2

nieruchomości – ich łączna wartość to około 540 000 złotych. Ponadto, w maju
i czerwcu kobieta przekazała podejrzanemu gotówkę w kwocie blisko 55 000 złotych
pochodzącą z pożyczek, którą 34 – latek zobowiązał się spłacić. Pokrzywdzona
przekazała mężczyźnie również telefon komórkowy, na który zawarła umowę
abonencką z jedną z firm telekomunikacyjnych. Podejrzany zadeklarował, że będzie
opłacać wszelkie koszty związane z w/w umową. W związku z brakiem regulowania
należności z operatorem telekomunikacyjnym kobieta została obciążona kwotą ponad
5000 złotych, stanowiącą równowartość nieopłaconego abonamentu i telefonu.
W lipcu 2016 roku podejrzany stał się także właścicielem mieszkania o wartości
220 000 złotych. W przypadku żadnej z transakcji, nie uiścił wskazanej w aktach
notarialnych ceny zakupu.
Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Ustaliła, że mężczyzna
któremu zaufała bez jej zgody sprzedał mieszkania innej osobie. Powiadomiła
o przestępstwie prokuraturę.
Łupem podejrzanego padła także biżuteria warta blisko 20 000 złotych,
przekazana mu przez pokrzywdzoną. Wszystko wskazuje na to, że wbrew
deklarowanym zamiarom nie zamierzał jej zwrócić.
Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania początkowo twierdził, że
przekazał kobiecie pieniądze za jedno z mieszkań. Jednakże w toku przesłuchania
wyjaśnił, że pokrzywdzona przeniosła na niego własność wszystkich nieruchomości
w imię miłości, całkowicie dobrowolnie, aby zatrzymać go przy sobie. Jednocześnie
zaprzeczył, aby kiedykolwiek zapewnił ją, że nastąpi ich zwrot na jej lub jej syna.
34 – latek został tymczasowo aresztowany. W dalszym ciągu przebywa
w areszcie. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15
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