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POLICYJNY POŚCIG ZA NIETRZEŹWYM KIERUJĄCYM
Nie zatrzymanie się do kontroli, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, będąc już skazanym
prawomocnym wyrokiem sądu za ten sam czyn oraz nie stosowanie się do sądowego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat – o te czyny oskarżony jest 32 letni mieszkaniec
jednej z miejscowości w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w
środę 20 grudnia. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, grzywna, minimum 10 tyś zł wpłaty
na fundusz oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czynność prowadzone są
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina.
W dniu 20 grudnia 2017 roku około godziny 17:45 podczas patrolu jednej z miejscowości na terenie powiatu
świebodzińskiego policjanci z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zauważyli jadący z dużą prędkością samochód osobowy
marki Opel. Pojazd zwrócił uwagę mundurowych z powodu niesprawnego lewego światła mijania oraz braku tablic
rejestracyjnych. Kiedy użyli świateł oraz sygnałów pojazdu uprzywilejowanego kierujący pojazdem gwałtownie przyspieszył i
zaczął uciekać. Podczas pościgu skręcił w leśną drogę i ugrzązł na błotnistej nawierzchni. Policjant natychmiast dobiegł do
pojazdu jednakże nie udało się otworzyć drzwi z powodu blokady. Sytuację dodatkowo utrudniały dwa agresywne psy
znajdujące się na tylnim siedzeniu. W tym samym momencie kierującemu pojazdem udało się wydostać z błotnistej
nawierzchni i kontynuować ucieczkę. Wkrótce jednak drogę zblokowało mu powalone w poprzek trasy drzewo. Mężczyzna
usiłował ukryć się przed funkcjonariuszami kładąc się w poszyciu leśnym. Mundurowi jednakże szybko namierzyli mężczyznę
i został on zatrzymany. Jego pojazd został zabezpieczony na strzeżonym parkingu a mężczyzna do wytrzeźwienia oczekiwał
w policyjnym areszcie. 32 latek był już wcześniej skazany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. To dopiero
początek jego kłopotów ponieważ teraz policja prowadzi czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina i
zostaną mu przedstawione zarzuty z art.178a par 1 – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, art. 178a
par 4 – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości będąc już skazanym za taki sam czyn prawomocnym
wyrokiem sądu, art. 244 – niestosowanie się do wyroku sądu jakim jest aktywny 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych obowiązujący od lutego 2017 roku, oraz nowe przestępstwo art. 178b – niezatrzymanie się do kontroli
uprawnionemu do tego podmiotowi. Za powyższe przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5 bez możliwości
zawieszenia, grzywna, obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
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