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INFORMACJA PRASOWA
34 – latek podejrzany o oszustwo na kwotę ponad 834 000 złotych, na
szkodę kobiety poznanej za pośrednictwem portalu randkowego
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 34 – letniemu
obywatelowi Słowacji zarzuty oszustwa, w odniesieniu do mienia o wartości
ponad 834 000 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 stale 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. Mężczyzna szybko wzbudził
zaufanie kobiety - deklarował jej miłość i założenie w przyszłości rodziny. Działając
w pełnym zaufaniu co do intencji poznanego mężczyzny, już w kwietniu 40 – latka
przeniosła na niego własność położonej pod Łodzią nieruchomości i zlokalizowanego
w Łodzi mieszkania - ich łączna wartość to około 540 000 złotych. W lipcu, dzięki
zaufaniu kobiety, podejrzany stał się właścicielem mieszkania o wartości 220 000
złotych. W przypadku żadnej z tych transakcji, mężczyzna nie uiścił wskazanej
w aktach notarialnych ceny zakupu. Jesienią, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą
oszustwa. Mieszkania, 34 – latek bez jej zgody sprzedał innej osobie. Ustaliła, że
mężczyzna któremu zaufała bez jej zgody sprzedał mieszkania innej osobie.
Powiadomiła o przestępstwie prokuraturę.
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Łupem podejrzanego padła także gotówka w kwocie 35 000 złotych i biżuteria
warta 20 000 złotych, przekazana mu przez pokrzywdzoną. Wszystko wskazuje na to,
że wbrew deklarowanym zamiarom nie zamierzał ich zwrócić.
Dzisiaj, na polecenie prokuratury śródmiejskiej mężczyzna został zatrzymany.
Po przesłuchaniu podjęta zostanie decyzja, co do środków zapobiegawczych, w tym
ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie.
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