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INFORMACJA PRASOWA 

 

Tymczasowy areszt wobec 43 – latka podejrzanego o spowodowanie w stanie 

nietrzeźwości wypadku drogowego 

 

 Na wniosek prokuratury poleskiej, sąd aresztował na trzy miesiące 43 – 

letniego mężczyznę, podejrzanego o spowodowanie w stanie nietrzeźwości 

wypadku drogowego, w wyniku którego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu doznał 

jego młodszy brat – pasażer samochodu. Stężenie alkoholu w organiźmie 

podejrzanego wynosiło około 3 promili. Kierował pojazdem bez uprawnień. Grozi 

mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. 

 

 Do zdarzenia doszło tuż po północy 29 grudnia 2014 roku. 

  Jak wynika z dokonanych ustaleń, krytycznej nocy podejrzany, w jednym z 

lokali, spożywał wraz ze swoim młodszym bratem alkohol. Mimo wypicia znacznej 

ilości wódki, zdecydowali się spod lokalu odjechać Oplem Corsą. 

 Jadąc ulicą Nawrot, podejrzany nie dostosował prędkości do warunków w 

jakich odbywał się ruch, utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawą stronę i 

uderzył w elewację posesji przy ulicy Nawrot 39, a następnie w ścianę posesji numer 

113 przy ulicy Kilińskiego. W wyniku zdarzenia zarówno pasażer, jak i kierowca 

przewiezieni zostali do szpitali. Podejrzany doznał jedynie ogólnych potłuczeń. 

Jeszcze tej samej nocy został zatrzymany. Stężenie alkoholu w jego organiźmie 

wynosiło około 3 promili. 

 Bardzo ciężki jest natomiast stan zdrowia pasażera – doznał poważnych 

obrażeń głowy. Jego życie jest zagrożone – pozostaje w śpiączce. 
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 Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, 43 – latek przyznał się do 

zarzutów. Ze względu na grożącą mu surową karę prokurator wystąpił do sądu z 

wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Wniosek ten został uwzględniony. 
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