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KIERUJĄCA VOLVO SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ – TRAFIŁA DO
SZPITALA DZIECIĘCEGO
Sąd Rodzinny i Nieletnich zajmie się sprawą 17-latki, która nie mając wymaganej kategorii prawa
jazdy dla tego typu pojazdów, spowodowała kolizję drogową. Ze swoich decyzji będzie musiał
również wytłumaczyć się matka nastolatki, która jak oświadczyła, sama dała kluczyki do
samochodu, wiedząc, że córka może kierować jedynie autami, których prowadzenie umożliwia
posiadanie prawa jazdy na kat. B 1.
W piątek (10.06.2022 r.) po godzinie 18-tej oficer dyżurny KMP w Olsztynie otrzymał zgłoszenie kolizji drogowej z
udziałem osobowego volvo i peugeota. Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z ul. Żurawią.
Zdziwienie uczestników zdarzenia było ogromne, ponieważ od samego początku widzieli dziecko za kierownicą –
ostatecznie te informacje zostały zweryfikowane i kierująca Volvem zmieniał swój status na nastolatkę. Okazało się
bowiem, że sprawczynią kolizji drogowej była 17-letnia mieszkanka Olsztyna, która bezpośrednio po zdarzeniu została
przetransportowana do szpitala dziecięcego na badania kontrolne. Nic nikomu na szczęście się nie stało.
Policjanci ze zdarzenia sporządzili dokumentację, która zostanie przesłana do dalszego rozpatrzenia do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich. Z zebranych informacji wynika, że 17-latka nie powinna kierować tego typu pojazdem,
ponieważ miała jedynie uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B 1. Sprawą w tym przypadku zajmie się
sędzia rodzinny. Bez winy nie pozostanie również matka nastolatki. To ona podjęła świadomą decyzję i przekazała
córce kluczyki do auta, którym ta nie powinna kierować – tym samym naraziła zarówno siebie, jak i córkę na
odpowiedzialność karną.
Do wszystkiego trzeba dorosnąć! Apelujemy o stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. Nawet jeśli
młodzież ma zainteresowania wyprzedzające ich wiek, to na pewno nie należy ignorować obowiązującego prawa. Na
wszystko przyjdzie czas! W tym przypadku 17-latkę dzieliło zaledwie kilka miesięcy od tego, aby mogła ona ukończyć
pomyślnie kurs na kategorię prawa jazdy wymaganego dla pojazdu, którym jechała, w tym przypadku kat. B.
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