Zatrzymanie prawa jazdy "za punkty" - wyrok NSA
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Organ jest zobowiązany do zatrzymania prawa jazdy w przypadku, gdy otrzyma od właściwego organu
Policji informacje o przekroczeniu przez kierowcę liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu
drogowego. W tym zakresie starosta ma jedynie możliwość wglądu do ewidencji kierowców i ustalenia, że
liczba punktów w niej wpisana równa się podanej w informacji, ale to nie oznacza możliwości
kwestionowania liczby uwidocznionej w ewidencji - stwierdził NSA w wyroku z dnia 14 stycznia 2020 r.,
sygn. akt: I OSK 1389/18.
Zwrot "wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy" wyraźnie wskazuje, że decyzja
wydana na podstawie tego przepisu jest decyzją o charakterze związanym. Organ administracji publicznej
w takiej sytuacji nie ma żadnej dowolności i uznaniowości. Nie ma wyboru co do odstąpienia od
zatrzymania prawa jazdy, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez komendanta. Każdorazowo w
przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów karnych za naruszenie
przepisów ruchu drogowego właściwy organ administracji publicznej jest zobowiązany do wydania
decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, w zakresie wszystkich posiadanych przez tego kierowcę kategorii.
Organ administracji nie jest uprawniony do badania, w ramach prowadzonego postępowania
wyjaśniającego, skuteczności wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego należy do wyłącznej
kompetencji właściwych organów Policji w związku z tym kwestionowanie przez kierowcę
prawidłowości stanu ewidencji może mieć miejsce jedynie przed organami Policji, a następnie przed
sądem administracyjnym w skardze na czynność lub bezczynność w przedmiocie wpisu do ewidencji.
Natomiast do uprawnień starosty jak i SKO nie należy podważanie i badanie zgodności wpisów z
prawem, lecz ustalenie, czy w oparciu o wniosek doszło do przekroczenia w określonym czasie ustalonej
przez ustawodawcę liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
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