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Dwóch mężczyzn w wieku 28 i 31 lat aresztowanych pod zarzutem oszustw 
 
 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, tamtejszy sąd 

aresztował dwóch mężczyzn w wieku 28 i 31 lat, którzy usłyszeli zarzuty, 

dotyczące oszustw, głównie przy sprzedaży internetowej. Przedstawione w tej 

sprawie zarzuty to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie, prowadzonym przez 

pabianicką prokuratur ę od stycznia 2014 roku. Podejrzanym grozi kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.  

 W ostatnich dniach, na polecenie pabianickiej prokuratury, funkcjonariusze 

policji zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego dwóch mężczyzn w wieku 

28 i 31 lat. Przedstawione w tej sprawie zarzuty łączą się z działalnością sklepu 

internetowego, który zarejestrowany został na dane 26 – letniej kobiety, którą 

zatrzymano w lutym 2014 roku. Działalność podejrzanych polegała przede wszystkim 

na sprzedaży ekskluzywnych perfum różnych marek. Sprzedaż miała następować 

bezpośrednio przez sklep internetowy, bądź też za pośrednictwem  portali aukcyjnych. 

Pod koniec grudnia 2013 roku do prokuratury w Pabianicach wpłynęło doniesienie 

jednej z pokrzywdzonych osób, która wpłaciła na wskazany rachunek pieniądze 

mające stanowić cenę zakupu. Nie otrzymała jednak towaru. Z relacji świadka 

wynikało, że pokrzywdzonych może być znacznie więcej.  

 Przekazane informacje potwierdziły się. Przedstawione aktualne zarzuty 

dotyczą oszustwa na szkodę około 200 osób, które uiściły cenę oferowanych perfum. 

Są to kwoty od kilkudziesięciu do przekraczającej nawet 3000 złotych. Wpłacane były 

w okresie październik – grudzień 2013, w tym głównie przed Świętami Bożego 
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Narodzenia. Wśród pokrzywdzonych jest także 6 kontrahentów, u których podejrzani 

nabywali towary.   

 Z szacunków wynika, że podejrzani mogli dopuścić się oszustw na szkodę 

około 2500 osób i łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych.  

 Jak ponadto udało się ustalić sprzedawali oni „pod przykrywką” legalnej 

działalności na targowiskach wyłudzony wcześniej od wielu firm towar. Ponadto, w 

toku śledztwa udało się dotrzeć do kilku wynajmowanych magazynów, w których 

przechowywano artykuły pochodzące z przestępstwa. Znajdowały się w nich między 

innymi znicze, perfumy, artykuły spożywcze i inne towary  znacznej wartości.  

 Z względu na grożącą surową karę i obawę matactwa, prokurator wystąpił do 

sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obydwu zatrzymanych mężczyzn. Sąd 

uwzględnił wniosek. Zostali aresztowani na okres trzech miesięcy.   
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