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INFORMACJA PRASOWA

Oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko 27 – letniemu mężczyźnie, oskarżając go o spowodowanie wypadku
drogowego ze skutkiem śmiertelnym, połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia,
Śmierć poniosła 55 – letnia kobieta. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 12.
Do zdarzenia doszło w dniu 3 marca 2017 roku, około godziny 22:05 w Zgierzu
przy ulicy Długiej. Jak wynika z dokonanych ustaleń, kobieta w czasie gdy kończyła
przechodzenie przejściem na drugą stronę, potrącona została przez poruszającą się
z nadmierną prędkością srebrną Hondę. Tuż za nią szły jej dwie koleżanki, które
w wyniku zdarzenia nie ucierpiały. Mimo podjętych działań reanimacyjnych 55 – latka
na skutek doznanych obrażeń, zmarła.
Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Nie była skuteczna próba pościgu podjęta
przez męża jednej z kobiet, obecnego na miejscu zdarzenia. Zakrojone na szeroką
skalę poszukiwania, a także nagłośnienie sprawy i kierowane za pośrednictwem
mediów apele do osób mogących mieć informację pomocne w wyjaśnieniu sprawy,
przyczyniły się do zatrzymania sprawcy w dniu 13 marca 2017 roku. Zabezpieczono
wówczas samochód marki Honda Civic. Jak wykazała ekspertyza kryminalistyczna
przed wypadkiem był sprawny technicznie. Udało się także potwierdzić, że ujawnione
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na miejscu oględzin elementy samochodu pochodzą od pojazdu zabezpieczonego u
oskarżonego.
Po zatrzymaniu, podczas przesłuchania 27 – latek przyznał się do zarzutu.
Wyjaśnił, że nie zauważył przechodzącej przejściem dla pieszych kobiety, ponieważ
uwagę skoncentrował na osobach stojących rzekomo na chodniku po drugiej stronie. O
tym co się stało, zorientował się gdy zobaczył kobietę na masce samochodu. Nie
zatrzymał się, ponieważ się bał - jechał nie posiadając prawa jazdy. Jak twierdził, po
wypadku pojechał w stronę domu . Na drodze dojazdowej zostawił samochód. Jak
ustalono 27 – latek nigdy nie posiadał prawo jazdy.
W toku śledztwa podejrzany poddany został obserwacji sądowo
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psychiatrycznej. Biegli nie dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego
poczytalności.
Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
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