ПРОЦЕНАТ САДРЖАЈА АМФЕТАМИН СУЛФАТА
КАО УСЛОВ ПОСТОЈАЊА
КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ ЧЛ.246 КЗ-а
Чињеница да је у смеши од укупно 947,96 грама кофеина, креатина и
амфетамина – амфетамин сулфат заступљен са 2,08% или 19,71 грама, није од
утицаја за постојање кривичног дела из чл.246 ст.1 КЗ-а.
Из образложења:
Виши суд у Сомбору је на основу налаза и мишљења вештака хемијске струке
на неспоран начин утврдио да је од оптуженог одузета смеша у количини од укупно
947,96 грама кофеина, креатина, са 2,08% или 19,71 грама опојне дроге амфетамин
сулфата, званог “спид” који се налази на списку Правилника о утврђивању списка
психоактивних контролисаних супстанци. Такође је од оптуженог одузета и вага за
прецизно мерење, на којој су приликом вештачења пронађени трагови амфетамин
сулфата. Сама чињеница да је амфетамин сулфат у смеши одузетој од окривљеног
заступљен са само 2,08% - није од утицаја за постојање кривичног дела неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 ст.1 Кз-а јер су се кофеин
и креатин (чије држање није инкриминисано), користили ради увећања масе амфетамин
сулфата, коју је оптужени ради продаје неовлашћено држао, што потврђује и чињеница
да је од њега одузета и вага за прецизно мерење, на којој су такође пронађени трагови
означене психоактивне супстанце. Стога чињеница да је амфетамин сулфат заступљен у
мањем проценту у односу на остале додатке, не утиче на постојање кривичног дела
неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл 246 ст1 КЗ-а, за које
дело је Виши суд у Сомбору оптуженог ТС огласио кривим. Означени став у целости је
прихваћен од стране Апелационог суда у Новом Саду, јер је првостепена пресуда
потврђена пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж.1 1207/15 од 02.12.2015.
године.
(Пресуда Вишег суда у Сомбору К.30/15 од 24.08.2015. године и пресуда
Апелационог суда у Новом саду Кж.1 1207/15 од 02.12.2015. године)
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