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KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z PROSTYTUCJI
Data publikacji 28.09.2014

Policjanci z Kielc zatrzymali 40-letniego mężczyznę i 48-letnią kobietę, mieszkańców woj.
śląskiego, podejrzanych o czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu, przez nakłanianie
kobiet do uprawiania prostytucji. Zatrzymanie tych osób to już kolejny element realizacji dużej
sprawy, którą zajmują się śledczy. Z końcem sierpnia bieżącego roku ci sami policjanci
zatrzymali dwie inne osoby na terenie Kielc, podejrzane o podobny proceder. Sprawa
nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową Kielce Zachód nabiera tempa i ma charakter
rozwojowy.

Analiza zebranych informacji i poczynione własne ustalenia śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
pozwoliły na wytypowanie dwóch miejsc na terenie woj. śląskiego, gdzie - jak podejrzewali - mogły przebywać
podejrzane osoby, związane z przestępczą działalnością.Szczegółowo zaplanowany, kolejny, już czwarty etap realizacji
prowadzonej sprawy przez kryminalnych, przyniósł wymierne efekty.
W miniony czwartek, w Częstochowie, zatrzymano 48-letnią kobietę w jej miejscu zamieszkania. Właścicielka jednego z
wytypowanych przez śledczych lokali podejrzana jest o to, iż działając na terenie woj. śląskiego, czerpała korzyści z
prostytucji kobiet. Jak wstępnie ustalili policjanci, ułatwiała im ten proceder, przez m. in. udostępnianie mieszkania i
zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych.

W domu 48-latki przebywały też trzy inne kobiety. Wiele wskazuje na to, że pracowały one na rzecz 48-latki. Po
przesłuchaniu zostały one zwolnione.
Jednocześnie, w innym mieszkaniu na terenie tego samego miasta, kryminalni zastali dwie kobiety, które - jak ustalono
- pracowały dla 40-letniego mężczyzny, podejrzanego o sutenerstwo. On również traﬁł w ręce policjantów.
Wczoraj dwójka zatrzymanych przesłuchiwana była w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Następnie kobieta i
mężczyzna doprowadzeni zostali do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód w Kielcach. Oboje usłyszeli zarzuty czerpania
korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz ułatwiania im tego procederu.
Jak wynika z ustaleń, sprawcy działali od września 2012 roku do chwili obecnej, a korzyści majątkowe, jakie uzyskali,
szacowane są wstępnie na blisko 100 tys. złotych.
Wobec obojga podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policyjne, a także zakazy opuszczania kraju i
kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi.Konsekwencją ich czynu może być kara nawet 5 lat pozbawienia
wolności.
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