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FAŁSZYWY KREWNIAK W ARESZCIE
Data publikacji 26.08.2013

Białostoccy policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Szczecina. Mężczyzna podejrzany o
wyłudzenie 14 tysięcy USD metodą na fałszywego krewniaka decyzją sądu został tymczasowo
aresztowany na 3 miesiące. Szczegółowo okoliczności jego działalności przestępczej badają
funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku doprowadzili do Sądu Rejonowego w Białymstoku podejrzanego
o oszustwo 39-letniego mieszkańca Szczecina. Sąd zadecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi on w areszcie
tymczasowym.
Cała sprawa zaczęła się kilka dni wcześniej. W miniony piątek do białostockich policjantów zgłosił się jeden z
mieszkańców miasta i powiadomił o oszustwie dokonanym na szkodę jego mieszkającej w USA matki. Z jego relacji
wynikało, że do jego 69-letniej matki zadzwonił mężczyzna. Podawał się za jednego z krewnych. Mówiąc, że jest w
trudnej sytuacji ﬁnansowej poprosił o pilną pożyczkę, którą rzekomo miał później zwrócić z procentem. Kobieta nie
zorientowała się, że rozmawia w fałszywym członkiem rodziny i uległa namowom. Zgodnie z prośbą rzekomego
krewniaka przelała pokaźną kwotę 14 tysięcy USD na wskazane konto. Dopiero gdy skontaktowała się z rodziną w
Polsce, zorientowała się, że padła oﬁarą oszustów.
Powiadomieni o tym policjanci natychmiast rozpoczęli wnikliwe wyjaśnianie okoliczności sprawy. Badane wątki
prowadziły mundurowych do województwa zachodnio-pomorskiego. Zajmujący się sprawą funkcjonariusze z Wydziału do
walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu ustalili, że pieniądze traﬁły do 39-letniego mieszkańca Szczecina. Na
podstawie przekazanych informacji zatrzymali go współpracujący z białostockimi policjantami mundurowi ze Szczecina.
Mężczyzna został przewieziony do Białegostoku i tu usłyszał zarzuty oszustwa, za które kodeks karny przewiduje karę
nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Został też doprowadzony do Sądu Rejonowego w Białymstoku, który zadecydował
o tymczasowym aresztowaniu 39-latka na 3 miesiące.
Teraz wyjaśniający okoliczności sprawy białostoccy policjanci szczegółowo ustalają czy zatrzymany mężczyzna nie miał
na sumieniu również innych przestępstw. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej
sprawie.
(KWP w Białymstoku / mj)

