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Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zatrzymali na terenie miasta dwóch 18-letnich
gdańszczan związanych z przestępczością narkotykową. Przy jednym z nich policjanci
zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków w postaci tabletek MDMA, które wcześniej dostał od
swojego rówieśnika. Dodatkowo w mieszkaniu rówieśnika kryminalni zabezpieczyli blisko 200
porcji zakazanych substancji oraz ustalili, że udzielał on środki odurzające innym osobom.
Prokurator przedstawił już zarzuty sprawcom. Decyzją sądu jeden z nich traﬁł do aresztu na 3
miesiące.
Kolejny sukces sopockich policjantów w walce z narkotykami. Przed kilkoma dniami kryminalni w wyniku działań
operacyjnych zatrzymali na terenie Sopotu dwóch 18-letnich gdańszczan związanych z przestępczością narkotykową.
Mężczyźni byli wyraźnie zaskoczeni widokiem policjantów. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli przy jednym z
nich worek z zawartością ponad 100 tabletek zawierających MDMA. Funkcjonariusze ustalili, że zabezpieczony towar
dostał on wcześniej od swojego rówieśnika. W wyniku dalszych działań policjanci bardzo dokładnie przeszukali
mieszkanie należące do rówieśnika i tam znaleźli znaczne ilości substancji psychoaktywnych oraz marihuanę. Ponadto
zabezpieczono wagę elektroniczną i pieniądze w kwocie 3 tys. zł. Znalezione substancje policjanci przekazali biegłemu
do dalszych badań ﬁzyko-chemicznych, a dwóch 18-latków traﬁło do policyjnego aresztu. Pracując dalej nad sprawą
policjanci ustalili, że gdańszczanin, który dał swojemu koledze narkotyki, w ostatnim czasie udzielał też środki
odurzające innym osobom, także za pieniądze.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy policjanci przekazali prokuratorowi i doprowadzili do prokuratury sprawców
przestępstw. Prokurator przestawił sprawcom zarzuty za popełnione przestępstwa, przesłuchał ich, a następnie skierował
do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla jednego z nich. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi on w areszcie.
Wobec drugiego sprawcy prokurator zastosował dozór policyjny.
Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Karą do 10 lat pozbawienia wolności zagrożone jest też udzielanie narkotyków w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej.

