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Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu (Mazowieckie) umorzyła sprawę
wykroczenia drogowego europosła Jarosława Wałęsy (PO), który 2
września 2011 r. uległ wypadkowi motocyklowemu w miejscowości
Stropkowo (Mazowieckie). Powodem umorzenia jest przedawnienie. Zaś
drugiemu uczestnikowi wypadku - kierowcy Toyoty, grozi do 8
lat pozbawienia wolności.
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ograniczenie do 90 km/h, J. Wałęsa jechał z prędkością około 115 km/h.
Wątek ten prokuratura w Sierpcu, która o nieumyślne spowodowanie wypadku
oskarżyła kierowcę toyoty, wyłączyła z postępowania i przekazała policji.
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Policja za pośrednictwem
(foto. jaroslawwalesa.pl)

KGP, a następnie Prokuratora Generalnego
wystąpiła o uchylenie Jarosławowi Wałęsie immunitetu eurodeputowanego.
We wtorek Parlament Europejski uchylił immunitet parlamentarny

więcej (/temat/102%2B61%2B163)

Jarosława Wałęsy. Zgodnie z rekomendacją komisji prawnej Parlamentu Europejskiego europosłowie zagłosowali w
sprawie uchylenia immunitetu na wniosek prokuratora generalnego z 20 kwietnia.
Kosiorek wyjaśnił, że podstawą obecnej decyzji w sprawie J. Wałęsy było to, że „od wykroczenia upłynął rok i nie
skierowano wniosku o ukaranie europosła do sądu rejonowego, co zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń oznacza, że
nastąpiło przedawnienie karalności za wykroczenie”.
Od maja przed sierpeckim Sądem Rejonowym toczy się proces kierowcy toyoty, który odpowiada za nieumyślne
spowodowanie wypadku J. Wałęsy. Tadeusz M. jest oskarżony o to, że wyjeżdżając na drogę zza stojącej na
poboczu ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi kierowanemu przez J. Wałęsę, co doprowadziło do
zderzenia obu pojazdów. W wyniku wypadku J. Wałęsa doznał poważnych obrażeń ciała.
Tadeusz M., któremu grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, nie przyznaje się do winy. Jarosław
Wałęsa, który podczas pierwszej rozprawy zeznał, że nie pamięta wypadku, domaga się od oskarżonego
zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. zł.
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Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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