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Akt oskarżenia, dotyczący spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku w
wyniku którego śmierć poniosła kobieta i 10 – letni chłopiec.

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko 32 – letniemu mieszkańcowi Łodzi, oskarżając go o spowodowanie wypadku,
w wyniku którego śmierć poniosła 63 – letnia kobieta i 10 – letni chłopiec. Oskarżony w
chwili zdarzenia był nietrzeźwy – poziom alkoholu w jego organizmie wynosił około
dwóch promili. Poruszał się jedną z głównych ulic miasta, znacznie przekraczając
dozwoloną prędkość. Nie posiadał prawa jazdy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w
wymiarze do lat 12.
Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 13 października br. przed godziną 19 u zbiegu
ulic 6 sierpnia i Żeromskiego.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierowca samochodu Opel Tigra z prędkością około
98 km/h wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle dla swojego kierunku ruchu.
Potrącił 10-letniego chłopca przechodzącego na pasach przy palącym się zielonym świetle i
poruszającą się chodnikiem 63-letnią kobietę.
Następnie, Opel Tigra uderzył w zaparkowany na poboczu samochód marki Renault Modus,
po czym stanął w płomieniach. Renault Modus przemieścił się na pas jezdni i odwrócił w
przeciwnym kierunku, w stosunku do pozycji, w której był zaparkowany. W wyniku
doznanych obrażeń obydwoje piesi ponieśli śmierć na miejscu.
Nietrzeźwi byli także pasażerowie Opla – mężczyźni w wieku 26 i 28 lat. Stężenie
alkoholu w ich organizmach wynosiło 2,2 i 2,7 promila. Jeden z nich doznał obrażeń ciała,
które skutkowały naruszeniem czynności
narządów ciała na czas powyżej 7 dni.

2

W śledztwie oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył
wyjaśnienia zasadniczo zgodne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.
Obie śmiertelne ofiary wypadku zamieszkiwały w pobliżu miejsca zdarzenia.
Chłopiec jedynie na chwilę wyszedł na spacer z psem. Kobieta natomiast wracała do domu,
po odprowadzeniu na przystanek autobusowy znajomego mężczyzny.
32 – latek odpowie nie tylko za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym, ale także za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.
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