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INFORMACJA PRASOWA

21 – latek aresztowany pod zarzutem spowodowania w stanie nietrzeźwości
wypadku drogowego

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, tamtejszy sąd
aresztował 21 – letniego mężczyznę, podejrzanego o spowodowanie wypadku
drogowego, w wyniku którego obrażeń ciała doznał 51 – letni mężczyzna.
Podejrzany w chwili zdarzenia był nietrzeźwy – poziom alkoholu w jego
organizmie przekraczał 0,5 promila. Zbiegł z miejsca zdarzenia. Podejrzanemu
grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 4 i 6 miesięcy.
Do zdarzenia doszło w dniu 7 listopada 2016 roku w Pabianicach. Jak wynika
z dokonanych ustaleń, 21 – latek kierujący samochodem marki Volkswagen jadąc
ulicą Zamkową, wyprzedzał inny pojazd przed przejściem dla pieszych i potrącił
przechodzącego przez jezdnię 51 – letniego mężczyznę. Kierowca nie zatrzymał się,
aby udzielić pokrzywdzonemu pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. 51 – latek
przewieziony został do miejscowego szpitala. W wyniku zdarzenia doznał złamania
lewej kości udowej.
Kierowca Volkswagena został zatrzymany. Okazało się, że w chwili zdarzenia
znajdował się w stanie nietrzeźwości. Poziom alkoholu w jego organizmie przekraczał
0,5 promila.
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Będąc przesłuchany przez policję, 21 – latek nie przyznał się do popełnienia
zarzucanych mu czynów. Podczas przesłuchania przez prokuratora przyznał się do
zarzutów, jednak odmówił składania wyjaśnień. Ze względu na rażącą podejrzanemu
surową karę i obawę matactwa, prokurator skierował do sądu wniosek o jego
tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił te argumenty i aresztował 21 – latka na okres
trzech miesięcy.
Podejrzany to mężczyzna, który w ostatnim okresie skazany został na karę 2 lat
pozbawienia wolności za pomocnictwo do pobicia, w związku ze zdarzeniem do
jakiego doszło w Pabianicach, a w wyniku którego śmierć poniósł młody rowerzysta.
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