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KIEROWAŁ BEZ UPRAWNIEŃ PO AMFETAMINIE, A JEJ ZAPAS
PRZEWOZIŁ W SAMOCHODZIE
Data publikacji 02.11.2018

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 19-letniemu kierowcy, który prowadził auto po
narkotykach. Okazało się również, że nie posiadał on nigdy uprawnień do kierowania. Jakby tego
było mało, podczas kontroli policjanci z „drogówki” znaleźli w jego samochodzie amfetaminę.
Teraz sprawą nastolatka zajmie się już sąd.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Murów pod Opolem. 25 października br., funkcjonariusze opolskiej „drogówki”
podczas patrolu zauważyli osobowego volkswagena. Samochód ten był im dobrze znany z wcześniejszych kontroli.
Mając przypuszczenie, że kierowca może jeździć bez uprawnień, przystąpili więc do kontroli drogowej. Mężczyzna na
widok mundurowych zaczął wykonywać nerwowe manewry.
Zanim przypuszczenia policjantów znalazły potwierdzenie w policyjnej bazie danych, 19-latek sam przyznał się, że nigdy
nie posiadał uprawnień do kierowania. To jednak nie koniec problemów zatrzymanego. Badanie narkotesterem
wskazało, że może on być pod wpływem amfetaminy. Aby to potwierdzić, nastolatek został przewieziony do szpitala,
gdzie została mu pobrana krew do badań.
Podczas przeszukania pojazdu którym kierował nastolatek, w popielniczce funkcjonariusze znaleźli zawiniątko z folii
aluminiowej. Okazało się, że ukrywał tam amfetaminę.
Ten młody człowiek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty posiadania środków
odurzających. Odpowie również za kierowanie pojazdem bez posiadanych do tego uprawnień oraz pod wpływem
narkotyków. Za takie przestępstwa grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
PAMIĘTAJMY!
Kierowca pod wpływem środków odurzających stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych
użytkowników dróg. Zażyte środki odurzające mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Pod
ich wpływem kierowca stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu, ponieważ używki
te:
zmniejszają szybkość reakcji
ograniczają pole widzenia
powodują błędną ocenę odległości i szybkości,

powodują błędną ocenę własnych możliwości, znacznie obniżają samokontrolę i koncentrację,
powodują rozproszenie uwagi oraz senność.
Tak niewiele trzeba, aby doszło do tragedii. Jazda w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków niesie za sobą nie
tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku, którego skutki są
nieodwracalne.
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