Як карають за куріння за кермом в Чехії і сусідніх країнах

У деяких країнах Європи курити за кермом заборонено. У Чехії і сусідніх країнах за це
поки можна отримати високий штраф. Викинутий з вікна недопалок може обійтися
водієві і в 1000 євро.Куріння за кермом не тільки шкодить здоров'ю, але і може становити
небезпеку для життя і гаманця. Австрійський автоклуб порекомендував водіям не
викидати недопалки з вікон машин. За подібне забруднення доріг в Австрії можна
отримати штраф до 72 євро (близько 2000 крон). У столиці Відні штраф за викинутий з
вікна автомобіля бичок доходить до 1000 Євро (27 000 крон) Високі штрафи загрожують
водіям і в тому випадку, якщо їх куріння призвело до пожежі. Нещодавно австрійський
суд визнав винним водія, який спричинив аварію тим, що не дивився на дорогу, а шукав
запалену сигарету, що випала у нього з рота.При цьому в Австрії, як і в Чехії або
Німеччині, куріння в автомобілі не заборонено згідно із законом. У Чехії заборона діє
тільки для водіїв служби таксі, якщо вони перевозять клієнтів, а також для шоферів з
правом переваги при проїзді.Але і інші водії можуть оштрафувати за куріння. Закон про
експлуатацію наземних транспортних засобів в Чехії забороняє забруднювати дороги. За
це водієві загрожує штраф до 300 000 крон. Такі ж умови про викиданні недопалків з
вікон, як у Відні, діють і в чеських містах. Наприклад, в Празі за викинутий недопалок або
жувальну гумку накладається штраф до 1000 крон, а при оформленні адміністративної
справи - від 10 000 до 30 000 крон.У деяких країнах палити за кермом заборонено, але в
основному мета такого заходу - захистити пасажирів від пасивного куріння. Наприклад, в
Італії курити в машині не можна, якщо в ній знаходиться дитина або вагітна жінка. У тому
випадку, якщо водій перевозить в салоні дитини молодше 15 років і курить, йому
належить штраф 5000 євро (135 000 крон).Подібні обмеження ввели в Греції, на Кіпрі і в
інших країнах. Абсолютна заборона на куріння в автомобілі діє у Великобританії (крім
кабріолетів): за порушення заборони накладається штраф у розмірі 1800 крон. Дискусії
про подібні заходи йде в Польщі і Франції. У Чехії поки навіть новий закон про заборону
куріння в громадських місцях, який вступив в силу в кінці травня 2017 року, ніяк не
обмежує куріння за кермом.
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