Art. 12 ustawy o kierujących pojazdami - kolejny wyrok
Kategoria: Komunikacja i Transport
Opublikowano: sobota, 29, czerwiec 2019 14:12
Bernadeta Skóbel
Odsłony: 707

Kierowcy, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych, nadal starają się podważyć przepisy, które zobowiązują starostę do odmowy
wydania takiej osobie prawa jazdy. Orzecznictwo w tym zakresie jest obecnie jednolite.
W niedawnym orzeczeniu WSA w Poznaniu wskazał, że sam fakt skazania strony i orzeczenie wobec niej
środka karnego może wywoływać różne, niezależne od siebie skutki prawne na gruncie innych niż prawo
karne gałęzi prawa. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami nie pozostawia zaś wątpliwości,
że wolą ustawodawcy było wywołanie w tym wypadku dodatkowej, niezależnej od sankcji karnej, sankcji
administracyjnej, poprzez uniemożliwienie osobie z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów
podstawowych kategorii, odzyskania dokumentu umożliwiającego kierowanie pojazdami innych
kategorii i to nawet wówczas, gdy sąd karny nie pozbawił skazanego uprawnień do kierowania nimi.
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 11 października 2016 r., K 24/15 (Dz.U. z 2016 r., poz. 2197)
orzekł, że art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zw. z art.
135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim
przewiduje stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci
zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie, jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz. U.
2003.42.364) i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do
podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977.38.167).
Sąd wskazał, że powyższego wynika jasny przekaz, że orzeczenie środka karnego w postępowaniu
karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonych kategorii, nie stoi na
przeszkodzie możliwości stosowania wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, dodatkowych sankcji
administracyjnych, co wskazuje na brak naruszenia regulacjami art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zasady
ne bis in idem.
Wyrok WSA w Poznaniu z 21 lutego 2019 r. sygn. II SA/Po 1031/18.
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