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NAJPIERW CZĘSTOWAŁ, A POTEM KASOWAŁ
Częstowanie narkotykami „za darmo” to typowy sposób stosowany przez dealerów na pozyskanie
nowych klientów. Taka oferta szybko jednak się kończy i za kolejne działki trzeba już zapłacić. Tak
też było w przypadku przestępczej działalności 31- letniego mieszkańca Piasku. Aktualnie, na
podstawie zebranych materiałów sporządzono przeciwko niemu akt oskarżenia.
W trakcie prowadzonego postępowania kryminalni w pierwszej kolejności ustalili krąg
osób, którym 31- latek udzielił lub zaoferował do sprzedaży środki narkotyczne.
Ostatecznie mężczyzna usłyszał 15 zarzutów. Każdy z nich dotyczył jego konkretnego
klienta, ilości przeprowadzonych z nim transakcji i okresu, w których do nich
dochodziło. Przykładowo, z relacji jednego ze świadków wynikało, że nie było żadnych
problemów z kupnem „towaru”. Dlatego też, w wakacje 2017 roku, on sam aż 30 razy
zaopatrzył się u 31- latka w „działki”. Zeznanie innego świadka wskazuje znowu na to,
że dealer z Piasku stosował upusty. Niezależnie od tego, zawsze pozostawał wierny
swojej taktyce. W tym przypadku więc, także poczęstował swoją oﬁarę na tzw. zachętę.
Świadek wspominał o udzieleniu mu bezpłatnie 15 razy amfetaminy, podkreślając, że
za kolejne 15 musiał już zapłacić. Oferta mieszkańca Piasku zakładała także sprzedaż
konopi indyjskich. Oczywiście po wcześniejszym zareklamowaniu towaru, klient bez
problemu, już odpłatnie, mógł zaopatrzyć się u 31- latka w nielegalny susz. Ilość
transakcji z poszczególnymi osobami była zróżnicowana. Zmieniali się nabywcy, rodzaj
narkotyków i miejsca ich przekazywania. Każdorazowo jednak wspólnym
mianownikiem pozostawał poprzedzający handel darmowy poczęstunek. Pozornie tylko
niezobowiązujący, ponieważ jego działanie zapewniało 31- latkowi tzw. ruch w
interesie.
W trakcie przesłuchania przyznał się do części przedstawionych mu zarzutów. O tym, jakie są fakty, zdecyduje sąd. Ustawa o
przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej 3 lata
więzienia, a w sytuacji, kiedy sprawca czyni to w w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sankcje zakładają nawet 10- letni
pobyt za kratkami.
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