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INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Wniosek o obserwację sądowo-psychiatryczną motorniczego, podejrzanego 

o spowodowanie, w stanie nietrzeźwości wypadku w wyniku, którego śmierć 

poniosły 3 osoby 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie skierowała do Sądu Rejonowego 

Łódź-Śródmieście wniosek o poddanie obserwacji sądowo-psychiatrycznej        

34-letniego motorniczego, podejrzanego o spowodowanie, w stanie nietrzeźwości, 

wypadku drogowego do jakiego doszło 6 stycznia 2014r., w wyniku, którego 

śmierć poniosły trzy osoby. 

 W toku śledztwa podejrzany poddany został jednorazowemu badaniu sądowo-

psychiatrycznemu. Biegli nie byli jednak w stanie wydać opinii co do jego 

poczytalności. Wskazali, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań, 

połączonych z obserwacją sądowo-psychiatryczną. Dlatego też, prokurator 

przychylając się do ich wniosku, wystąpił do sądu o  zarządzenie jej przeprowadzenia 

na oddziale psychiatrycznym szpitala więziennego przy Zakładzie Karnym nr 2 

w Łodzi. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, motorniczy tramwaju, będąc w stanie 

nietrzeźwości wjechał przy palącym się czerwonym świetle na skrzyżowanie. 

W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie kobiety w wieku 72 i 77 lat. Trzecia 75–

letnia piesza trafiła do szpitala im. Kopernika w Łodzi. Doznała ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu. 

 Hospitalizowany został także kierowca Opla – jednego z dwóch samochodów, 



 2 

który w wyniku zdarzenia uległ uszkodzeniu. Bezpośrednio po tragedii poziom 

alkoholu w organizmie podejrzanego wynosił ponad 1,2 promila. 

 W ostatnim okresie zmodyfikowane były zarzuty, jakie zostały przedstawione 

podejrzanemu. Aktualnie jest on podejrzany o umyślne sprowadzenie bezpośredniego 

niebezpieczeństwa katastrofy oraz spowodowanie, w stanie nietrzeźwości, wypadku 

drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Kolejny zarzut dotyczy kierowania tramwajem 

w stanie nietrzeźwości. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 

do lat 12. 
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