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KIERUJĄCY BUSEM POD WPŁYWEM METAAMFETAMINY
Policyjne kontrole stanu trzeźwości dziś nikogo już nie dziwią. Coraz częściej przeprowadzane są one
również pod kątem środków odurzających. Po raz drugi w tym roku, dzięki nowemu elektronicznemu
narkotestowi świebodzińscy policjanci zatrzymali odurzonego kierowcę. Znajdował się on pod
wpływem metaamfetaminy. Za swój czyn odpowie tak samo jakby znajdował się w stanie
nietrzeźwości.
Przeprowadzane przez Policję kontrole stanu trzeźwości kierujących dziś już nikogo nie dziwią. Kierujący podczas zwykłych
kontroli drogowych czy też dużych, zmasowanych działań wręcz chwalą takie akcje. Coraz częściej jednak kierujący wsiadają
za kierownicę będąc nie tylko pod wpływem alkoholu ale też pod działaniem środków odurzających. Taka osoba stwarza
identyczne niebezpieczeństwo jak nietrzeźwy prowadzący pojazd. Niejednokrotnie środki te nie tylko zaburzają motorykę ale
powodują również pobudzenie, a co za tym idzie niebezpieczną agresywną jazdę. Dlatego też na wyposażeniu policji znajdują
się różnego rodzaju testery, które pozwalają określić w krótkim czasie, czy kierujący znajduje się pod wpływem jakiegoś
środka i jaka to jest substancja. Świebodzińscy policjanci od grudnia ubiegłego roku korzystają z elektronicznego urządzenia
służącego do wykrywania w ślinie obecności środków odurzających. Jest to bardzo dokładne i błyskawicznie działające
urządzenie. Pozwala ono na miejscu określić czy kierujący znajduje się pod działaniem środka działającego podobnie do
alkoholu. W środę, 29 stycznia około godziny 21:00 podczas kontroli drogowej policjanci zwrócili uwagę na dziwne
zachowanie kierującego. Wykonano test i urządzenie wskazało iż kierujący może znajdować się pod wpływem
metaamfetaminy. Kierującemu do dalszych badań została pobrana krew. Za swój czyn odpowie on teraz przed sądem.
Odpowiedzialność za taki czyn jest tożsama z kierowaniem w stanie nietrzeźwości co wyraźnie zawarte jest w artykule 178a
Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.” Kierującemu grozi również 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nawiązką w kwocie 5
tysięcy złotych.
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