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W aktualnym stanie prawnym, skutek zdarzenia prawnego, jakim jest skazanie prawomocnym wyrokiem
zakazującym prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie danej kategorii, został rozciągnięty na
inne uprawnienia do prowadzania pojazdów, zarówno względem osób ubiegających się o prawo jazdy
innej kategorii, jak i dysponującym już takim prawem jazdy.
wyrok WSA w Gdańsku z 9 lutego 2017 r., sygn. III SA/Gd 1081/16, nieprawomocny
W stanie faktycznym leżącym u podstaw przywołanego wyroku sąd orzekł wobec kierowcy zakaz
prowadzenia pojazdów kategorii B. Kierowca miał jednak uprawnienia również do prowadzenia
pojazdów kategorii C i C+E. Starosta odmówił zwrotu prawa jazdy w tym zakresie, a jego rozstrzygnięcie
podzielił zarówno organ II instancji, jak i wojewódzki sąd administracyjny.
Sąd administracyjny wskazał bowiem, że z dniem 25 października 2014 r. nastąpiła nowelizacja art. 12
ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami poprzez wskazanie, że przepis ten – zakazujący pierwotnie
wydawania prawa jazdy określonych kategorii w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B – odnosi się nie tylko do
osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy określonej kategorii, lecz także do osoby ubiegającej się o
zwrot zatrzymanego prawa jazdy danej kategorii. Ma to doniosłe znaczenie dla sytuacji prawnej
kierowcy.
To samo zdarzenie prawne (fakt skazania skarżącego i orzeczenie wobec niego środka karnego) może
wywoływać różne i niezależne od siebie skutki prawne na gruncie innych, niż prawo karne gałęzi prawa.
Zgodnie bowiem z utrwalonym poglądem w literaturze prawa, każde zdarzenie prawne podlega
niezależnej ocenie z punktu widzenia norm prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. W polskim
porządku prawnym nierzadko określone zdarzenia prawne mogą wywoływać jednocześnie sankcje
zarówno karne, cywilne jak i administracyjne. Art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami nie
pozostawia wątpliwości, że wolą ustawodawcy było wywołanie dodatkowej, niezależnej od sankcji
karnej, sankcji administracyjnej poprzez uniemożliwienie osobie z orzeczonym zakazem prowadzenia
pojazdów podstawowych kategorii, odzyskania dokumentu umożliwiającej kierowanie pojazdami innych
kategorii i to nawet wówczas, gdy sąd karny nie pozbawił skazanego uprawnień do kierowania nimi.
Niewątpliwie mamy tu zatem do czynienia ze zbiegiem sankcji karnej i administracyjnej. Zwrócić uwagę
należy, że inna jest funkcja sankcji - administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy oraz sankcji
karnej tj. odpowiedzialności prawnokarnej za popełnienie wykroczenia. Trybunał Konstytucyjny,
wielokrotnie wypowiadał się w kwestii istoty sankcji administracyjnej, której główną funkcją jest
prewencja a nie odpłata za popełniony czyn zabroniony. Sankcja administracyjna jest wymierzana za
naruszenie porządku prawnego, niezależnie od okoliczności tego naruszenia, co świadczy o prewencyjnej
funkcji tej sankcji. Natomiast sankcja karna z założenia ma charakter represyjny.
Wobec powyższego sąd uznał, że gdy wobec określonej osoby został orzeczony prawomocnym
wyrokiem sądu karnego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmujący uprawnienie w
zakresie prawa jazdy kategorii B – to w okresie obowiązywania tego zakazu osobie tej nie może być
wydane lub zwrócone, a także przywrócone uprawnienie w zakresie prawa jazdy m.in. kategorii C,C+E.
Oznacza to, że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których prowadzenia wymagane jest
prawo jazdy kategorii B pozbawia prawa do uzyskania prawa jazdy kategorii C,C+E. Tym samym
dokument prawa jazdy dla kategorii C,C+E nie może być zwrócony skarżącemu w okresie
obowiązywania orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zakazu prowadzenia pojazdów
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mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B.
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