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Komunikat prasowy nr 2/2018
dotyczący wyroku w sprawie będącego pod wpływem narkotyków sprawcy wypadku
komunikacyjnego, w którym śmierć poniosła kobieta

W dniu 3 stycznia 2018 roku, przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu zapadł
wyrok w sprawie przeciwko Grzegorzowi H., oskarżonemu o spowodowanie wypadku
komunikacyjnego, w którym śmierć poniosła pasażerka drugiego pojazdu
oraz o prowadzenie samochodu pod wpływem substancji psychotropowych.
Do zdarzenia doszło w dniu 28 września 2016 roku w godzinach porannych,
na drodze między miejscowościami Osiecznica oraz Świętoszów, kiedy Grzegorz H.
kierował pojazdem Audi A4 znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej
w postaci metamfetaminy oraz mając we krwi co najmniej 0,6 promila alkoholu.
W okolicy miejscowości Ławszowa, w wyniku niedostosowania prędkości
oraz techniki jazdy do warunków panujących na drodze i ukształtowania terenu
oraz niedostatecznego obserwowania przedpola jazdy, a także na skutek znajdowania
się w stanie psychofizycznym uniemożliwiającym bezpieczne prowadzenie pojazdu,
stracił panowanie nad kierowanym samochodem i zjechał na przeciwległy pas ruchu
gdzie zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Oplem Zafira. Oba pojazdy dachując
wypadły poza jezdnię. W wyniku zderzenia pasażerka Opla doznała rozległych
obrażeń głowy, klatki piersiowej oraz jamy brzucha, skutkujących jej śmiercią na
miejscu zdarzenia. Kierująca tym pojazdem odniosła obrażenia w postaci złamania
kości skokowej. Jak ustalono w toku śledztwa, w chwili wypadku, oskarżony poruszał
się z prędkością powyżej 120 km na godzinę.
Sprawa toczyła się z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, która
ustaliła, że swoim zachowaniem Grzegorz H. wypełnił znamiona przestępstw
z art. 178a § 1 kk oraz z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.
Sąd uznał oskarżonego winnym zrzucanych mu czynów i za spowodowanie pod
wpływem środków psychotropowych wypadku komunikacyjnego, w którym śmierć
poniosła inna osoba, wymierzył mu karę 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd skazał oskarżonego także za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod
wpływem substancji psychotropowych na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Sąd wymierzył wobec oskarżonego karę łączną 8 lat pozbawienia wolności,
zastrzegając przy tym, że będzie on mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe
zwolnienie nie wcześniej niż po odbyciu 6 lat i 6 miesięcy kary.
Ponadto, Sąd orzekł środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Na oskarżonego nałożony
został
obowiązek zapłaty na rzecz trojga z osób najbliższych dla pokrzywdzonej,
która poniosła śmierć, kwot po 15.000 zł, a także kwoty 10.000 zł na rzecz kierującej
pojazdem Opel Zafira, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Orzeczony
został także obowiązek świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 zł na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzekł także o podaniu
wyroku do publicznej wiadomości.
Grzegorz H. był żołnierzem zawodowym. Pracował w Jednostce Wojskowej
w Świętoszowie. Nie był on wcześniej karany sądownie.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
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