
 
 
 

Łódź ,  dn ia  22  kwietn i a  20 15  r .  

 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

   

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Nowe zarzuty w sprawie, dotyczącej nieprawidłowości przy sporządzaniu 

aktów notarialnych  

   

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście uzupełniła przedstawione 

wcześniej zarzuty w śledztwie dot. nieprawidłowości przy sporządzaniu aktów 

notarialnych. 61-letniej kobiecie, na wniosek której podejmowane były czynności 

notarialne, niezależnie od zarzutów dot. posługiwania się dokumentami 

zawierającymi poświadczenie nieprawdy, zarzucono przestępstwo oszustwa na 

łączną kwotę co najmniej 790 tyś. zł. Natomiast notariuszowi, przed którym 

sporządzony został testament, na podstawie którego 61-latka stała się jedynym 

spadkobiercą po 89-letniej „podopiecznej”, przedstawiono zarzut pomocnictwa 

do oszustwa. 

Jak wynika z dokonanych ustaleń, 61-latka wykorzystała niezdolność 89-letniej 

„podopiecznej” do należytego rozumienia podejmowanych działań i doprowadziła ją 

do niekorzystnego rozporządzania mieniem – przed jednym z łódzkich notariuszy 

sporządzony został w formie aktu notarialnego testament, na podstawie którego  

61-latka została jedynym spadkobiercą. Z dwóch pozyskanych w śledztwie opinii 

biegłych wynika, że pokrzywdzona nie była zdolna do wyrażania woli i kierowania 

postępowaniem, ani też podejmowania decyzji dot. rozporządzenia majątkiem  

oraz do uczestniczenia w czynnościach urzędowych. Spełnia ona kryteria 

ubezwłasnowolnienia całkowitego. 

W śledztwie, w ostatnim okresie przesłuchano kolejnych świadków, w tym 

zajmujących się pokrzywdzoną : lekarza i rehabilitanta,  a także kobiety opiekujące się 
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na zlecenie 61-latki, 89-letnią staruszką. Zeznania tych osób potwierdzają 

wcześniejsze ustalenia co do tego, że logiczny kontakt z pokrzywdzoną jest znacznie 

utrudniony, a wręcz niemożliwy. Nie posiada ona właściwej orientacji, co do swojego 

stanu cywilnego, daty, miejsca gdzie się znajduje, a także co do tego, że rozporządziła 

już swoim majątkiem na wypadek śmierci. 

Niezależnie od postępowania karnego, prokurator skierował do sądu wniosek o 

ubezwłasnowolnienie kobiety, a także pozew o unieważnienie testamentu i pozwy o 

uznanie za nieważne wystawionych pełnomocnictw do zajmowania się majątkiem, 

wraz z wnioskami o dokonanie ostrzeżeń w księgach wieczystych. 

Niezależnie od przedstawionych zarzutów, trwają czynności mające na celu 

ustalenie, czy pokrzywdzona  już za życia, w obecnym stanie psychicznym nie 

przysporzyła 61 – latce innych korzyści majątkowych, a więc czy przestępstwo 

oszustwa nie miało jeszcze szerszego zakresu . 
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