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POLICJANCI ZATRZYMALI KURIERA, CELNICY
PRZESKANOWALI AUTO I ZNALEŹLI W NIM MARIHUANĘ
Data publikacji 18.03.2014

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali mężczyznę, który w bagażniku auta
ukrył około pół kilograma marihuany. Marcin N. miał przewozić narkotyki z Czech. Policjanci
zabezpieczyli pięć pakunków, które wcześniej zobaczyli na zdjęciu samochodu wykonanym
mobilnym urządzeniem skanującym przez celników. Kurier, który mógł podróżować w takim celu
już kilka razy raz na przestrzeni roku, usłyszał zarzuty skutkujące karą pozbawienia wolności na
czas nie krótszy od lat 3.
Cel działań – kurier przewożący narkotyki
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie wspólnie z policjantami z Gołdapi 15 marca br. prowadzili
działania, których celem był kurier przewożący z Czech marihuanę. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze
Granicznego Referatu Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Grzechotkach.
Zatrzymanie i znalezienie paczek z marihuaną
Po godzinie 21.00 na drodze krajowej nr 65 doszło do zatrzymania kierowcy osobowego opla na czeskich numerach
rejestracyjnych. Funkcjonariusze celni, przy wykorzystaniu mobilnego urządzenia skanującego ZBVan, przeskanowali
samochód. Analiza zdjęcia jednoznacznie wykazała skrytkę w prawym tylnym boku pojazdu, w której było pięć
niewielkich pakunków szczelnie zapakowanego suszu roślinnego. W sumie zabezpieczono około 0,5 kg marihuany. 32letni Marcin N. pochodzący z terenu powiatu gołdapskiego, a na co dzień mieszkający w Czechach został zatrzymany w
policyjnym areszcie.
Zarzuty wobec podejrzanego
Prokuratur przedstawił kurierowi zarzut wwozu wewnątrzwspólnotowego znacznych ilości narkotyków. Podejrzany
przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. To zdecydowało, że prokurator zastosował
wobec 32-latka dozór policji. Podejrzany nie może jednak opuścić kraju i musi wpłacić poręczenie majątkowe.
To nie koniec sprawy
Kryminalni wspólnie z prokuraturą nadal pracują nad ustaleniem wszystkich elementów przestępczego procederu. Do
wyjaśnienia sprawy zatrzymali 28-letniego brata podejrzanego. Na razie występuje on w postępowaniu jako świadek.
Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.
Marcinowi N. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
(KWP w Olsztynie / mj)

